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8991اثءاهدا

و،لقوزمعللفشر،لأصرإهسسةموً

القا!ر!ة
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-ه-نفسو/لأ/!فاقفى/لهآيإت-

الترأنيةل!هلفيارالما

الفسبيةأالعظكلللسلىكلة

الئبم!سبا!عط!ئممللى!ثثولى

شمسيئببامدة4الفبقلااشتا!
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اسملسلة:علىا!شرات

كفيمالسيةكارث!دكمَور
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ح!!تض!ص
-مالرحييالرحمناللهبسي-

يمربمثيا!وفاإل!2السهامنالممرايدبو)

يعاسنةألونصمته!أو4كا!3يو"ف!إليه

!)5(تعدود

أالسجرةسهـرةأ
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للناشرمحفوظةالنشرحتوق

الأولىالطبعة

م5991+!15،1

الإيداعرقم

1391/59

3.1.!.ث!

7-10-5631-779

الئاشو

الملميةوالأ!اقا15

والتوزيعوالترجعةللنشر

2543212ت6القاهرالمطريا--الجبلترعةشارع446

.YAMت6الجير-بالهرمالتعا!نمدينة-جعفرشارعب21 Nor
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النهيرلى!------------------------------0

الموضوع

ا!مخرمة

الصفحة

31-------.---------.--.-.--.---..---3...-........-.--.-.والنسبيةالضوءسرعة:الأولالباب

51-..-.....----.-........--.-...-ولمحوتوناتآمواجالضوء:الأولالفصل

النسبيةومبدأالضوءسرعة:الثانىالفصل

72.....-...--..-..-...-.-....---.-.---..-..--لأيمشتلإْالخاصة

السرعةبيانفىالقرآنيةالإشارات:الثانىالباب

15------------------.--..-------.---...-.-.--------........----.---...-،....---.--------..-العظمى

35--.---.----.----......--..-.-..-...-...-...--..-الكولىْلْىالحركة:الأولالفصل

تمهيدىمدخل:السجدةآية:الثانىالفصل

55-3----.-.--------.-------.--تفاسيربةوجولة

18.....-...-..--.--..............-..--------------إلهىأمرالضوء:الثالثالفصل

الضؤلبةالسرعةحساب:الرابعالفصل

09..---.-.---...-.......----.-.-.-...-...-...-.-----------عظمىكسرعة

113-.......-.-..-..........-...----..--------.-------.-----والمكانالزماننسبية:الثالثالباب

بالمكانالرمانازلباط:الأولالفصل

115----------.-.----.-...-.--.-..-،..--....-.-----.--.----..--.-.)الرم!كالىْ(

125....--..---..-.........--.--.---وانكماشالتزامنزوال:الثانىالفصل

الأطوال
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9،1-....-.-..---..-...--.--...-..-..----.---..والطاقةالمادةوحدة:الثالثالفصل

-162.---..----.---الزمانعبروالسفرالتاكيونات:الرابعالفصل

والزمنالمضادةالمادة:الخامسالفصل

185-.----.-----.-.--.---------الكونفىالارْدواجية:السادسالفصل

191----َ-----.-َ...َ----.---ْ---َلأببْشتلإْالعامةالنسبية:السابعالفصل

؟..-.---......-.........-...-...-..-------------..-هالفارغعْيرالفراعْ:الثامنالفصل
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االق!مة
التوجيهلاموتمرإلىام299فىمكتوبر.،اللهبعون،،تقدمت

لفيقياءالإسلامىالتوجيهفىنموذج"عنوانهببحث")1(للعلومالإسلامى

الضوسرعة)الكونيةللسرعةالأقصىالحديحسبالثموذجهذا"النسبية

السجدةسورةمنالخأمسةالايةهوكريمقرأنىبنصمستهديا(الفراخفى

المكرمة*مكةفىلإلقائهودعيت،البحثهذا)2(الأزهرمجلةنشوتثم..

الإعجازومفىتمربمصوالمهندسينونقابةالمصريةالجامعاتكلياتوبعض

نألاحظ!وقد،3991عامموسكوفىانعقدالذىوالسثةللقراَنالعلمى

نأعلىينصالذىالنسبيةمبدأيعرفوقلا-للأسف-المسلمينمعظم

الحدهى(ث/كم50297992)الهواءأوالفراغفىالضوءسرعة

تعتمد!لاالذىالكونفىالوحيدالمطلق!هىبل،الكونيةللسرعةالأقصى

فىالقرآنيةالإشارةبياقلأهميةونظراالمص!درأوالراصدحركةعلىقيمته

نظريةلتبسيطالكتابهذاكتبتفإننى،للنسبيةكأساسالرقمهذاحساب

نأبعدالميلادىالعشوينالقرنفىالعلمحقائقمنأصبحتالتىالنسبية

فاوتبين،الزمان!هذاعباقرةوفخر،العصرأعلامأحدأينشتينقدمها

تعالى:قولهفىالكريمالقرأنفىنصاواردالنسبيةمبدأاْن-اللهبعون-

كا!2يو"ف!إليةيمربمثيأإرفاإل!السماءمرأ،مريدبو!

51:السجدة)!تم!و،معاسنةالؤمقدار4

مبدأحقيقةوثبوتالعلمتقدمبعدإلاالأيةهذهأسراربعضتتضحولم

الطبعةفىأشرتولقد.الكونيةلل!سرعةالأقصىوالحداينشتيننسيية

الإسلاصبمكةالعالمرابطةبعقرالبحثفىالمشاركةللقرآنالعلصالإعجازهيئةمنيدعوة،

المكرمة.
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أمروإلىالزمننسبيةإلىتشيرالاَيةهذهاْنإلىكتبىأحدمنالأولى

بالرقمفإذا)،(حساباتهافىثمكعقتألضوءسرعةمنسوعتهتقتوبكونى

فىإليهاالمشارالكونيةللسرعةأقصىكحدينتجث/كم50397993

يقول:إذتعالىاللهوصدق،الاَيةهذ!

!39أ!ل)!فتعرفونياأياتهسيريعيللهأفحمرقلى4)

قائل:منعزوبقول

88!-87أص!حيربمرنبادولتملمك*للعالمينكر5إ!هوإ!3)

إعلانحتىالكريمالقواَننوول..منذسثةألفمنأكثرمضىولقد

نأوعملياعلميالهتبينحينم5091عامالخاصةالنسبيةلمبدأأينشتين

الكونهذافىيتحكمإلهىكناموسموحدلقانونتخضعالكونيةالظواهر

لأولالإنساناستطاعوبهذا،بديعاهندسياوجودالناويبدوئشاهدهالذى

وإنماالوجود،ومركرالكونمحورأنهلاعلى،بنفسهنقتهيستردأنمرة

،.الكونهذامنمبدعجزء-عالمهوضآلهصغر!علىأنهأساسعلى

نأيريدلاوالعقل،الفكرجنةوالمعرفة،.،بالعقلأدمبنىاللهكوملقد

هوالبشرىالعقلهدفلأن،وشقاءتعبفيهاكانولوحتىجنتهيغادر

...الكونهذاعلىوالتعرفالحقيقةعنالبحث

إلهياقبسدافينافأودعالأحياءبينمرتبةأسمى-وجلعز-اللهوهبنالقد

يعكنهالفكرمنمستوىإلىالإنسانبهايصلالتىالأداةوهوالعقلهو

.،.الكوقهذاأسراردراسهمن

-9187)أينشتينأقعلىهذاعصرنافىالعلماءجعاهيراتفقولقد

مراتبأسمىبلغوأنهالميلادىالعشرينالقرنعلماءكبارأحدهو(5

"-

http://kotob.has.it



التى(1691)والعامة(5091)الخاصةالنسبيةللنظريةبإعلانهمجده

بالتجاربوأثبتت،الأساسيةالكونقضاياعنالنقابوكشفتالستارأزاحت

التالية:الحقائقصحةالعديدة

50297992=!االهواءأوالفراغفىوقدرها)الضوءسوعة(\

حركةعلىتعتمدلامطلقةقيعتهلأق،يتغيولاكونىثابت(/ثانيةكم

الضوئى.المصدرأوالراصد

ولنالفيزيائىالكونهذافىالعظمىالسرعةهى!االضوءسرعة(3

جسمانجدأنالمستحيلمنلأنه،منهاأكبرسرعةقياسإلىالعلميصل

فىمنهاأكبرسوعةعننتكلمأنالعبثومن،يبلغهاحتىيتسارعماديا

...الشهادةبعالمالمعروفعالمنا

وبمكانهوطاقتهبمادتهالفضاءتحدبوبهذا،منحنىكلهالكون(3

بينيعرجلكثهمستقيمخطفىيسيرلاأمواجهبجميعوالضوء،وزمانه

....المعارجمنمجموعةعنعبارةكلهالكونأن:أىوالأرضالسماء

والزمانالمكاقأينشتينأدمجالنسبيةفىالأساسيةالمفاهيملهذهوطبقا

الطاقةتوليدتمإذالعشرينالقرنفىالبشمريةحلموتحقق،والطاقةوالمادة

لأينشتين:النسبيةلقانوقطبقا،المادةمنصغيرجزءبفناءالهائلةالنووية

رو!الطاتة

2()سالضوءسرعهْم!سعءكالماد)المتحولةكنلة.

2...ط=كس

غيرقدالبشريةعرفتهقانونلأعظمطبقالطاقةوتحولهاالمادةفناءإن
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المادةتتحولفقد،واحدةلعملةوجهينوالطاقةالمادةوأصبحتللكوقنظوتنا

فىمادةإلىالطاقةأمواجتتحولوقد،تارةالتمويجفىالطاقةأمواجإلى

والطاقةالمادةبينربطالذىالقانونلهذاطبقا،!اْخرىتارةالتجسيد

الكونية:للسوعةأقصىكحدسالفراغفىالضوءوسرعة

أينشتين()معادلة.....3سك-ط

الأزلقديممنالموجاتوأرسلالأضواءوبعثالأنواراللهأطلقلقدحقا

منجرءوتحول،ائعظمىالضوئيةبالسرعةاللانهائىالفراغفىلتنتش!ر

!مادةمادةمنيحتوىبمافيهنعيشالذىالمادىالكوقإلىالضياءهذا

قدبينهماوماوالأرضالسمواتفىماكلأنتصورىوفى!مضادة

الأعظم؟النورأوالأولالضوءمنانبثق

الأعظم؟النورأوالأولالضوءهذاجاءأينمنتسألنىوقد

ونظرا!وا!،!أالسمواتفو،الله)اللهمنجاءإنه:فأجيبك

الإلهيةالأوامركأحدإليهاللهأشارفقدالكونىالمستوىعلىالضوءكلاهمية

تعالى:قولهفىكما

بالبحو!كلمحح4إلأواحرأمرناوما*بتهور4خلتهناشغ!لىإنا)

!55-94القصرأ

النورأى...العينشبكيةعلىالضوءسقوطإلاماهوبالبصرواللمح

فىوعروجهاوسرعتهاحركتهاالكوقخالقيصفالتىالإلهيةالأوامركأحد

تعالى:قوله

متهرافى4ثا؟يو"ف!إليهيموبمثيا!،!أإل!السماءمكا!مرببو)

.51:السجدةأ!قع!وث!!اسنةالؤ

م9891عامالمعتمدةالتفاسيرلأحدثطبقاتشيرالكريمةالأيةهذهإن
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بمكةالإسلامىالعالمبرابطةوالسنةالقرآنمافىالعلمىالإعجازهيئةمن)

جبارةبسرعةوالأرضالسماءبينيعرجكونىإلهىأمرإلى(المكرمة

المذكورللتفسيرطبقاالأقصىحدهافىالضوءسرعةتساوىأنهااتضح

شرفلىّكانالتىوالقرآنىالنصهذاأساسعلىالمبنيةوالحسابات

عبدالمجيدالشيخقاماْقبعدوموسكوواقاهرةمكةفىوعرضهاإجراثها

بالبحثدودحمحمدوالطبيبالمذكورةللهيئةالأسبقالعامالأمينالزندانى

بىوالاستعانةالاَيةلهذهالجديدالتفسيرواعتمادالموضوعهذافىالمبدئى

الأولالبابفىللقارئأقدمأقبعدسأوضحهماوهذاالحساباتإجراءفى

هذهلفهمالطريقيمهد،واضحبأسلوبأينشتيننسبيةعنمبسطةفكوة

الضوئيةالسرعةحسابفىالقراَنيةالمعجؤة

عبادهعلىالبالغةاللهحجةالكريمالقوآنأنكلهاللبشريةنعلنوبذللً

اَياتفيهوضعقدوتعالىسبحانهاللهلأق،متجددةخالدةمعجزةوهو

لموناحية،تبينيكنلموجهالدهورمرعلىمثهاللناسيتبينكونيةعلمية

بمثابةالعلمىالإعجازفىالتجددهذافيكونابهايحلمأويعرفهاأحديكن

عليهمحمدسيدناالبشريةإلىاللهرسولىكأنما،سلاميةالٍاللرسالةتجديد

دليلاويريهم،اللهدين"إلىالناسيدعوعصركلفىقائموالسلامالصلاة

لقولهمصداقاالكريموالقرآنماالحديثالعلمبينتطابقجديدةآيةصدقهعلى

سلحانه:

الحق!أنهليييتبيرثتمأننهسيموفمفاقاالىفمأياتناسنرييي!

315:فصلضأ

الكوقمحيطفىلهاحصرلامتعددةوالأنفسالآفاقفىاللهواَيات

اللانهائى.

علىوالتعرف،الحقيقةعنالبحثهوالبشرىللعقلالأسمىوالهدف

الكون.اًسرار
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فقطأقلبكنت)4("للقوآقالعلمىوالإعجازالكون"ال!سابقكتابىوفى

أتحاشىوكنت،المعرفةوبحارالكوقشواطئعلىالموجودةالأصداففى

مياههفىالغرقمنخوفا،والزمانالمكاقوأغوارالكونمحيطإلىالنؤول

ونسبية،الكونيةللفيزياءاْسيراوقفتالكتابهذافىهنا،ولكننىالعميقلأ

الرياضيةالمعادلاتتحاشيتفقدالموضوعصعوبةورغم،والؤماقالمكات

اْجيباْتهناواْردت،فهمناولمالغرقنافيهاغصنالوإذالإمكانبقدر

عقولنا.وتشغلجعيعابخواطرناتجولالتىالأسئلةعنببساطة

،للإنسانالمسخرالكوقهذافىهامأجزءانمئلالبشرمعشرونحن

الإنساقبدونيصبحكمراقبالإنساقظهوريستهدفالذىوالكوق

المشاهدين!جمهورمنمقاعدهاتخلوقاعةفىتمثيلهايتمبمسصحيةأشبه

،والأرضالسمواتخلقفىبالتفكزاللهيأموناولهذا

التىالرائعةالبحوثعصرنعيشالعشرينالقرقنهايةفىونحنواليوم

نواجهفمازلناهذاورغمالغامضةالكوقأسراربعضفكإلىالعلماءقادت

،نعرفلانحن:يقولونوالعلماء،تحققتالتىالإجاباتمنأكلرتساقلات

اْوسكلكلماالكونأسرارفىالإنسانتعمئفكما،يعرفونلامااْكلووما

.!المعرفةوساحاتالمجهولبحارفى

السجدةلأيتىالعلمىالإعجازبيانالحالىالكتا!فىأحاولولسوف

المضادةوالمادةوالعامةالخاصةوالنسبيةوالزمانالمكانلغزوتفسيروالحج

العلمظلالفىوالازدواجيةوالتماثلالتناسبعلىالقالحمةالكونوخواص

إلهى.إبداعمنكلهذلكوراءكامنهووماوالقرآق

،،،4السييلقصداللهوعلى

دكتور.استاذ!5،11الأولىجمادىغرةبىالقاهرة

Miالنبىحسبمحمدْر
ش!سعينجامعةالبناتا!ستامبصوبكليةماكتودر

سابفاالكليةووكيلءالفيرلاقسمورئيس

!ا
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الأر!لىالباب

لنسبيةاأ؟لفماطةيهم

قهـناتفو4مواجأءالض!:الاؤلىالفصيل

النسبيةمبدأوءالض!:سيعةالفانىالفعل

لىئيشتين11اصة
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الإر!لىالفصل

الاج!ألفم!؟ا

ن!ت!نال!أثلاأكغناطياليالة
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الأجساماهتزازعنتنشأميكانيكيةطاقةالصوتأققرونمنذنعلم

خلالتنتقلالطاقةوهذه،الميكروفونوغشاءالصوتيةوالأحبالكالأوتار

طبلةإلىالاهتزازةلتنقلبدورهاتهترالتىللصوتالناقلالوسطجزيئات

مرةاْلفأقل(العاديةالأصواتفى)خفيفاضغطاعليهافتضغطالأذن

ضآلةورغم.جسمناعلىالبحوضةتقفعندمابهنشعرالذىالضغطمن

الجوىالغلافولولا،الحياةبسيمفونيةتشعرنافإنهاالعادىالصوتطاقة

وحفيف،الطيورتغريدفىالطبيعةبجمالتمتعنالماللصوتالناقل

الموسيقى،!سحو،يالشواطىواصطدامهاالبحرأمواجوهديوالأشجار،

مثلاالقمرسطحعلىسماعهايمكنلاالتىالمختلفةالأصواتمنوعيهرها

اللاسلكىباْجهزةسطحهعلىالرواديتخاطبولهذا،الجوىضحلافهلانعدام

لأنها،ينقلهالوسطتحتاجلاوالتى،مرئيةغيرضوئيةبأمواجتعملاقى

الهواءاًوالفراغفىحتىتنتشرالتىالكهرومغناطيسيةالأمواجأسرةمن

الهواءفىالصوتسرعةقدرمرةمليونإلىتصلالتىالضوءيسرعة

خارجه،مناْصواتانستقبلولاالأرضكوكبعلىنعيشفإنناولذلك

منذاتياضوًاكانسواءالكونأرجاءجميحمنالضموًنستقبليينما

المظلمةالأجرامعلىمنعكسا(أونو!ا،شموسهامنأى،السماءنحبوم

تعالى:قولهفىوالن!رالضوءبينالكريمالقراَنويمير.والأقماركالكواكب

:والضياء!5:يونسأ!وأ!مرثو،ا2!ياالشهللعجملىالرفى!و!

القمرنورفىكمامنعكسضوء:النوربينماالمتوهجالجسممنذاتىضوء

،كمرآةيعملالذى

منهفتنبعثالمصدرذراتاهتزازمنوينشأ،الكوقفىاللهنور!الضوء

الكفروفغناطيسيةالأمواجتسصمغناطيسىبمجالمصحوبةكهربيةأمواج

الفراغفىقصوىوبسرعةنامَللوسطحاجةدونالكونهذافىتنتشوالتى
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كيلواْلفثلاثمائةالمرئيةوغير،المرئيةالموجاتلجميعقدرها،أ!الهواء

تقريبا.ثانية/متر

دوليابهالمدترفالعلمىالرقمأما،العامةعندالمعروفهوالرقموهذا

ث/كم50297992يساوىمتناهيةبدقةالعلعيةالأبحاثفىوالمستخدم

الوسط*انكسارمعاملحسبمادياوسطااخترقتإذاالسوعةهذهتقلثم

اْخرىمرةخرجتإذاالمذكورةالعظصىقيمتهاإلىنفسهاتلقاءمنتردادثم

تلقاءمنتتسارعالتىالأمواجلهذهمميزةصفةوهذه.،الهواءأوللفزاغ

قيادةفىخبرتناعكسعلى،الماديةالأوساطفىتباطئهابعدنفسفا

سابقإلىالفرملةبعدسرعتهالتعودبالطاقةإمدادهامنلابدالتىالسيارات

بيناللهيدبرهاالتىالإلهيةالأوامروأحدمعجزةفالضوءو!كذا...عهدها

الإلهى)القسمفىكماالمرئيةوغيرالمرئيةأنوارهضمنوالأرضالسماء

لم93-38:قةلحاا)-!تبعرو،!وماتبحووث!بماأقللليف!

منمريجاإلاحقيقتهفىليسالأشياءبهنرىالذىالنورأوالضقءإن

فالنيلىلأزرقفافالأخضوفالأصفرفالبرتقالىبالأحمرتبدأشتىطيفألوان

منهـوه405إلىو.+.57الموجىالطولحدودفىبالبنفسجىوتنتهى

حدودفىموجيةأطوالأإلاترىلاللبشرالعينشبكيةفإنوبهذا،الملليمتر

للغاية.ضيقة

!=لمالىىاال!سطن!سا!امعامل*

الفراغفىالضوءسرعلأ

الوسطفىالضوءسرعلأ

فىالضوءسرعةتعلوسرعةهناكليسلأنه،الصحعالواحدمنأكبردانعايكونالمعاملوهذا

النسبية.لمبدأطبقاالفراغ
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معين،اهترازىترددأيضاولها4موجىطوللهاموجةأوكللونوكل

سرعةهوضربهماحاصليكونبحيث4المشعالمصدرذراتترددحسب

تكون:موجيةحوكةأىفىوعموما،الضوء

الموجةJib*دالترد=السرعة

وسطأىفىالكهرومغناطيسيةالأمواجلجميمالضوءسرعةلثيوتونظراً

الموجىالطولزادإذا:أى4الموجىالطولمععكسيايتناسبالترددفإنا

:الأمواجأنواعترتيبيمكنذلكوقوضيح،وبالعكسالترددقل

معتنازبباأى،الترددمعتصاعدياالمرئيةوغيرالمرئيةالكهرومغنا!يسية

يلى:كماالموجىالطول

+الحمراء!تالأشعة+الرادار+الرادبويةاللاسلكيةالموجات

جاماأشعة+إكسأشعة+البنفسحيةنوقالأشعة+المرئىالطيف

فىونجح،دقائقعنعبارةالضوءاْن(م1675)نيوتناعتقدولقد

تبدأالتىالسبعةالألواقإلىزجاجىمنشورباستخدامالمرئىالطيفتحليل

وبللو!اتقؤحقوسفىجميعاونلاحظها،بالبنفسجىوتنتهىبالأحمر

النجف.

قأمع!تبرالنيوتنالدقائقنظريأوعارض(ماIVA)هيجنرجاءثم

وأعلن(م0185)ماكسويلوصلأنإلى،أمواجعنعبارةالضوء

الذرةجسيعاتباهترا!تنشأالتىالأمواجلهذهالكهرومغناطيسىالوصف

..المشعالمصدرفى

علوةفهو،الشخصيةمزدوجالضوءأنبلانكأعلنم0091عاموفى

اْودقائقمنيتكونالدقتنفسفىاْنهإلاكهرومغناطيسيةاْمواجأنهعلى

معناها:،يونانيةكلمةوالفوتوق..الفوتوثاتعَىتُد4ْتنقسملاجسيمات
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،المصدرمنتنبعثشتىجسيماتمنواحدةتمثلوميضةأوقبيسة

يكون:بحيثالمصدرترددعلىالواحدالفوتوقطاقةوتعتعد

المصدوتردد*)+(بلانكثايت=الفوتونطاقة

على1891عامبلانكحصلوقد،دالتودمعطردياالطاقةتتناسبوبهذا

أينشتينوافقالتىالمعادلةهذهعلىالمعتعدةالكمنظريةعلىنوبلجائرة

الذىالكووضوئىلقكيراعنالشهيرةأبحاثهفىواستخكدمهابل،عليها

.معين!بتربهكاى،معينةبطاقة)الضوءمىْمْوتونيصطدمعندمايحدث

حركهّ"بطاقةالمم!طحهذاذراتمنالإليكتروناتفينزعمعدنىسطحمع

معادلته:لإثباتتجاربهفىحسابهاأمكنه،معينة

=معدنسطحمنالمنبعثللإليكترونالحركةطاقة

)++(الشغلدالة+السات!الفوتونطاتة

المعادلةهذهبكللى2191عام)+++(نوبلجائزةعلىأينشتينحصلولقد

التضويرآلا!تجيث،-لنمننحْدم،التليفؤيو!احْتراعتملمالولاهاالتى

مفدنى،سطغعلىالصورةلتسجيلالك!وضوئىالقكيرهذاالتليفزيونية

مصطدمامتهالينفذالتصويرعدسةفىالجسممنالساقطالضوءفيدخل

تاركةمنهالإليكتروناتفتنبعثللكاميراالمعدنىاللوحسطحعلىبفوتوناته

إلىبعدفيماتتحولاللوحعلىللصورةممالكةمعينةكهربائيةأنماطا

يلتقطهاالتىالتليفزيونىالإرسالموجةعلىتحميلها،يتمكهربيةإشارات

الإشارةتنفصلئم،تريدهاالتىالقثاةترددحسبمنزلكفىالإيريال

ثانية.إل!ج60127هـ6*=بلاطكنابت(+)

شبح.المعدنمنالإليكتر!نلانتزاعلازمشغلأقلهىةالشغلدالة(++)

منمذهولاكانالعالمولكن،لخاصةاالنسببةمبدأعلنآعفدما5011عاملهمفحهاالمفروض؟ثلجانزةاتأخرت(+++)

"ْحين!ذاستيعابهالصعوياالنسبيةمفاهيم

03

http://kotob.has.it



ويتماللليفزيوقجها!داخلالحاملةالموجةعن(الصورةعنالمعبرة)

اكتشفهالذىالكهروضوئىالقكيربنفممبىالشاشةعلىصورةإلىتحويلها

0001أيطْشتلإْ

والمصابلحوالليزرالترانؤيستوراختواعأ!ماسلبلاثكالكمونظرية

الإليكترونىوا!ليكروسكوبالذرىوالمطياف4أنواعهااختلافعلىالكهربية

فىالفيزياءعمالقةأحد)هيزنبرجمبدأعلىقائمةالنظريةهذهأنرغم

(المبدأهذاعلى3291عامنوبلجائرةعلىوالحاصلالعشرينالقرن

سلوكفىاليقينعدمأقمعىتصدقفهل!اليقينوعدمالشكبمبدأالمسحى

التكنولوجيا؟هذهإلىأدىالذريةالجسيمات

كبيربشكالفوتونبجسيمالمسماةالضوءكمةفكرةالعلماءواجهولقد

الفوتون،وجودصدقالكووضوئىالتمائيرفىبتجاربهأينشتينأثيتأنإلى

سلوكبينتجمعوجهينذاتشخصيةالضوءأصبحالحينذلكومنذ

والتمويج،التجسيدبينأى،والطاقةالمادةبينأى،والموجاتالجسيعات

الجسيماتجميعإلىامتدتبلالضوءعلىالازدواجيةهذهتقتصرولم

الجس!يماتسلوكتسلكالتىوالنيوتروناتوالبروتوناتلإليكتروناتكاالذرية

لمبدأطبقاوسرعتهاّكتلتهاعلىالموجىطولهايعتعدبموجاتالمصحوبة

9291،نوبلجائرةعلىوالحاصلبرولىدولويسيدعىشهيرفيريائىعالم

وصفهاوالتى،الأمواجبميكانيك!اتدعىجديدةميكانيكانشأتوبذلك

3391عامنوبلجائرةعلىالحاصلشرودنجو

أنواعبكلالكوقأرجاءكلفىحولنامنالمترامىالفضاءويموج

الأرضمنالمنبعثةأوالسعواتمنالقادمةالك!ومغناطيسيةالإشعاعات

بلانكنابت

اتحععثسرعته=ذدكلأجسيملأىالمصاحبالم!جىالطول،

ام-
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المرئىالضوءكماتأوبفوتوناتمصحوبةكهرومغناطيسيةأمواجهيئةعلى

اختلافعلى:أى،وتردداتهاموجاتهاأطوالاختلافعلىالمرئىوغير

الجسيماتاهتزازأوذراتهافىالإليكتروناتاهتزازمنتنبعثوالتىطاقتها

قاتلىقوىالإشعاعاتهذهوبعضالفضاءفىوالجرافيتوقوالنوويةالذرية

والاخر،نبصريجعلناوبعضها،بنفسجيةوالفوقيماكسجاماكأشعةمدمر

والراداروالميكروويفاللاسلكيةالأمواجفىكماقوةولالهلاحولضعيف

وقدرهاالفراغفىواحدةبسرعةيجرىوالكل،الحمراءتحتوالأشعة

الإعجازمحوروهذاالإشعاعطاقةإختلفتمهماث/كم50297992

.الكتابهذافىوالقوآنىالعلعى

عليهاالتعرفللقارىءفيمكنواستخداماتهاالإشعاعاتهذهأوصافماواْ

عجائب)بعنوانللمقلفأخرثقافىكتابفىوممتعسهلعلمىباْسلوب

فىمعىالقارىْعزيزىلتعيش()ْ(النوويةوالطاقةالذرىالإشعاعوأسرار

يشاء.منلنورهاللهيهدىنورعلىنور،.الكونفىاللهنور

***
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!--------!
،الفيرياءعلمفىكونىثابتأهم-هناسنعلمكماالضوء-سرع!ة

اتضحكماالكونيةللسرعةالأقصىالحديمثلالذىالمطلقالثابتويسمى

أينشتين.لمبدأطبقأالعشرينالقرد!مطلعقىذلك

إليهوالمشاروالزمانالمكاننسبيةإلىالمودىالمبدأهذافىالدخولِوقبل

فىكانتالضوءوالتىسرعةلتعيينالععليةالنتائجمعانستعرضالقرآنفى

الهيثمبنالحسنالمسلمالعربىالعالمجاءحتىنهائيةلاسرعةالبشرنظر

0016عاموفى...،محدودةالضوءسرعةأنوأعلنعشرالحادىالقرنفى

سرعةإن:قائلأأخفقولكثه،السرعةهذهبقياسمحاولةبأولجاليليوقام

لأولروصرالفلكىثجح1676عاموفى،أ6(خارقةولكنهامحدودةالضوء

ولكنهالضوءسرعةلقياسالمشترىكوكبأقمارأحدخسوفبمراقبةمرة

معرفةفعدمنظواًث/كم000215وقدرهادقيقةغيرقيمةعلىحصل

كافية!بدقةالشعسحولالأرضمدارْقطرنصف

لقياسالمتتاليةالمحاولاتتمتم5891وحتىعشرالسايعالقرنومنذ

علمتطورمعتتناسبمتدرجةبدقةالفراغأوألهواءفىالخارقةالسرعةهذه

هذهتفاصيلفىالدخولىدون)موضحهوكما)7(التجويبىالفيرياء

التالى:الجدولفى(التجارب
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الفضاءفى(س)الكهرومغناطيسىالإشعاعأىالضوءسرعة

(المختارةالقياساتبعض)المادةمنالخالى

التادلخ

)؟016

Iva%

9172

?1AE

1862

1876

0188

1883

8839

6091

mr

2691

NNYA

3291

091 L

(kkE

0591

059%

5191

5291

MY

MV

،k a%

5699

ب

ri

جاليليو

برادلى

فيزو

فوكولت

كورنو

ميكلسون

نيوكلمب

ميكلسون

ودورسىروزا

مريبه

ميكلسون

لرلسكا

ومنلش!ات

!دبزمبكليسون

هـليرسول!

بيتلشرن

ندبرجشرا

اش

هوستون

ومانسبرل

اسحس

ل!ثرافك

،درصبلو.ونن

.فلررعانء

ojr

وثصيردرانك

ووبجنز

دجا

فروم

البلاد

دطالباإ

فرنسا

المجلترا

فرنسا

فرنسا

فرنسا

المتحدةالولايات

المجلترا

المتحدةألولايات

المتحدةالولايات

فرنسا

المخدةالولايات

ئياألما

الممحدةالولابات

نجاألما

ايحدةالولايات

السولد

إ!بزا

اسكتلندا

المتحدةالولايات

المتحدةالولابات

المتحدةالولايات

المتحدةالولا!ات

إ!لترا

المتحدةالولايات

السولد

المجلترا

الطريقة

المفالاةالمصايح

تكاث!ف

فلكية

فلكية

المشنةالعجلة

الدوارةالمرآ-

المسننهالعجلة

الر%آلدوارة

ةالدوار-لمتنا

رةلدواا-لمراا

لنطرلةا

طمسيةلكهرومغناا

قنةلواالوجاتا

أسكعلى

الدوارةبالمرا

كبرخلهـة

المر%آلدوار-

خبأكبر

كبرخلبة

ومترلجيدا

أمواجتجولف

الهتزالبلرر-

أمراججمويف

ميكرويه

شرراناراراد

لجزنياتتاطياأ

تداخلمتياس

الإذاعبةلأمواجا

تدخلمقياس

الأمواج

لجقنباتتاطياأ

لجيدومترا

SHFخلتدا

السرت

/ثانيةكم

تكنلمإذا

كبيرةفيىلحظية

عاديةغيربدرجة

000003

00133r

000892

.YMN

.Ykkkk

086992

MAO

781992

782992

697992

778992

77992،

MVIA

776992

70297992

50297992

775992

-30978992

20،97992

776992

?،597992

60297992

80978992

9"297992

597992.v

الخطا

كم/ثاندة

يستطعلم

تعببنها

هناالحطا

فلكى
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فرومالإنجليرىللعالمالأخيرةالقيمةعن!د5891عامالقياساتاستقرتولقد

5029992بالمقدار Vسرعةلقيعةالدولىالإعلانصدرثم،كم/ث

8391عامأخطاءأىبدونالتالىبالمقدارغالفرافىالضوء

2979920=س LOAكم/ثائبة

والمركر،للمعايرةالأمريكىالقومىللمركزجديدةلقياساتطبقاوذلك

الدولىالموتمرفىالنهائيةالنتيجةهذهوإعلان،للبحوثالبريطانىالقوض

المترلتعريفا839عامأكتوبرفىبارشىفىالمنعقدللمعايرةعشرالسابع

العظمىالسرعةلهذهطبقاالطولى

مئاتمنالمختارةالقيمبعضفقطيحتوىأنهنجدالجدولإلىوبالنظر

منذ(الضوء)الكهرومغناطيسىالإشعاعلسرعةأجريتالتىالقياسات

وتصميعهالإنسانإصرارلمدىتذكاريانصباتمثلوالتىجاليليوأيام

النهائيةالقيمةإلىالوصولمهعةكانتولقد.الضوءسرعةلقياسوعبقريته

شعلتشاقةصهمةاْخطاءبدمون8391عامالدولىالمؤتمرف!المعلنة

الموجاتمنطقةفىالمرئىوغيرالموئىالضوءفىالجديدةالقياسات

الكهرومغناطيسىالطيفمنالقصيرةالإذاعيةالموجاتأوالميكوولية

وساذلمنذلكوغيوالليزرأشعةوباستخدامالصناعيةبالأقماروقياسات

بالتعويضنظوياالتاممدعلى!وة،الإليكترونياتعلمفىالتكنولوجىالتقدم

ومعاملالكهربىالسماحمعاملبقيمةةلماكسويلالنظريةالعلاقةفى

ومغناطيسية(كهربيةثوابتبدلالةأى)9=سخالفرافىالضوءسرعة،

يم

للفراغالمغناطيسىالنفاذيةمعاملفي،للفراغالكهربىالسماحمعاملثاقيمةعنوبالتعولض

ثكم/00397993=س!قيمةعلىنحصل

-rلأ
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ترتبطكهرومغناطيسيةأمواجالضوءلأن،للفراغالمغناطيسىالنفاذية

.غللفرابتينالثابهذينسرعتها

وقدرهاالعظمىللسرعةباريسموتمرفىالمعلنةالدوليةالقيمةإن

ثلاثةمنأكثردامتتجريبىكفاحقصةتمثلكلم/ث58،297992،

مقدورنافىكانلوالذىالكونىالثابتهذاقيمةالأرضسكاقليعلنكمن

نفسعلىلحصلناالكونهذافىالأخوىالكواكبسكانلدىعنهالسؤال

فىالوحيدالمطلقالثابتأينشتاينيسميسهلذلك...الوحداتلنفسالرقم

والمكانوالحجوموالمساحاتللأطوالقياساتمنذلكعداوما،الكون

معينمقدارعلىتدلنسبيةكلهاإلخ،..والحركةوالسرعةوالكتلةوالرمان

الراصد.سرعةحمدلبفقطيشاهدهالمنبالنسبة

فىتدخلفإنهااس)االضؤلسرعةالمطلقللثبرتونظرا

المسافاتلقياسالأرضعلعاءكوكبوالستخدمهاالكونيةالفيزياءقدانين

اقىالمسافةوهىالضوئيةالسنةتسعىللمسافةجديدةبوحدةالنجومبين

قدرهزمنفىسالعظمىبسرعته(الهواءأو)الفواغفىالضوءيقطعها

أدضية:سنة

الضوئية=السنةمسافة

الأرضيةالسنةزمن*سالضوءسوعة

-(5.YgWVVثكم/)*(06*24*250365*.I)ثانية

تقريبامتركيلومليونمليون509-

فهىكلا:لكأقول؟مطلقةمسافةالضوئيةالسنةهل:تسألنىوقد

-rA-
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زمن)النسبىفيمنهميقيسونهاالذينالأرضلسكانبالنسيةنسبيةمسافة

ا.،المطلقةالسوعةفىالمضروب(الأرضيةالسثة

الزمنيةالوحداتنستعملالعشرينالقونفىأصبحناأذناهناوالمهم

منبعدالزمنبأنضمنىاعترافهذاوفى،فضائيةأبعادعلىللدلالة

اَيةنصفىالكريمبالقراَنوردوكماالنسبية"ذكرتكماالأيعاد

.القادمالبابفىسنشرحكما(5)السجدة

يعادلماأى،ميلمليون3!عناتبعدإليناالنجومأقربوهىوالشمس

سطحهامنيصلناالضوءأنأى،ضوئيةدقيقة308قدرهامسافة

...دقيقة!38قدرهزمنفىالمطلقةبسرعته

عناويبعد(قنطوروسألفا)يدعىنجمالشمسبعدإليثاالنجوموأقوب

اْنناأى،متركديلومليونمليون42حوالىأى،ضوئيةسنة404حىالى

منذمنهخرجأثرىبضوءحاليانرأهولكننا،اليومهوكماالأننراهلا

ا،.النجومبعدبسببهناكماضيايكوقعندناالحاضرأنأى،سنة404

سنوات9عنايبعداليمانيةالشعرىنجم:الحصرلاالمثالسبيلوعلى

0016الجوزاءومنكب،ضوئيةسنة004الشمالىالقطبىوالنجمءضوئية

)بضوءبعينكرؤيتهاتستطيعفأتثالشاسعةالأبعادهذهورغم،ضولًيةسنة

النجومبلايينعلىيحتوىحلوننياسديماترىحتىبصركيمتدوقد(أثرى

مليون3502عناويبعد(المسلسلةالمرأةسديم)ويسمى،مجرئنايشبه

الحدهذاإلىأومتوكيلومليونمليونمليون02حوالىاْى،ضوئيةسنة

الضوئيةبالتليسكوباتالإستعانةمن!بدذلكبعداْما.المجردةالعينترى

-..الضوئيةالسنينبلايينإلىأرصادهاتصلقدالتىوالراديويةالعملاقة
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تعبرلانسبيةكلهاالنجوملمواقعالقياساتهذهإن:قلتإذاتنزعجولا

معمتحركونأيضاون!حن،عاليةبسرحكاتمتحركةالثجوملأن،الواقععن

،والمرصودالواصدتشملالحركةنفاٍوبهذا،الكونىالفضاءفىبشمسنا

تغيروبهذا،الحاضروليسالماضىعنيعبرالنجومضوءمننراهوما

إليناصورتهوصلتحتىالنجممنالضوءخروجمنذوالمكانالومان

تمسطعنراهاالتىالنجومبعضأنلدرجةوالمرصودالراصدأ!راقواختلطت

لموفاتهاعنليعلنمنهاخرجشعاعآخرلأن!السماءفىلهوجودلاالاَن

تعالىقولهفىكصاالنجوممواقعونسبيةسكظمةاْدركتفهل!بعدإلينايصل

الواقعة)!لمحظيي3تعلمولولخسكلوإنه.النجوكلبم!أقم)قطثكلف!"

وعدمالنجومتحركعلىدليل"مواقع"كلمةأنهناونلاحظ(75-76

قأنستطيعلنلأننالإمتناعامتناععلىيدلحرف"لو!وحرف،نباتها

مجرةوبينبينناالمسافةمثلاقدرناذافاٍ،مطلقةبصفةالنجوممواقعنعلم

بليونمنذكانالمجرةهذهموقعأنهذامعنىفإنضوئيةسنةببليونمعينة

المجرةه!هكانتفأين!ضونيةسثةبليونالحالىوضعناعنيبعدسثة

موقعوأين؟الؤمنهذامنذن!حنكناوأين؟منهاالضوءهذاصدوولحظة

...؟حالياالمجرةهذه

حقا؟!مطلقةوليستنسيبيةحالياالمرصوبىةالكونصورةأقأدركتفهل

فىيلمعنجمفىمحملقينن!كونفقد،حقيقتهاعلىالدنيانرىلانحن

جانبكلمنبناتحيطفالنسبيةتتعجبولا!وجودلهيكوقأقدونالسماء

إذالأنناأبيضالواقعفىليسالأبيضفالضوء،وزمانمكانكلوفى

الطيف،ألواننسميهاألوانسبعةإلىيتحللزجاجىمنشورخلالمررناه

موجاتوجدناديانماألوانأنهانجدلمالألوانهذهندرسأنحاولنا!ياذا
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اكبروص33Mمجرةأسفلإلى.الحلروكية1MDمجرةأعلىإلى:النجوممجاميع)1(شكل

المحلية.المجموعةفىمجرة

ضوئيةسنةمليون2بعدعلى،والثانية،ضولْيةسنةمليون01بعدعلىالأرلى

س!-ا

http://kotob.has.it



بيئهاالتمييزالعينشبكيةتستطيعالذىوترددهاطولهافىإلال!تختلف

ييانماءخضراليستءخضرانراهاالتىوالحقول.ألواقإلىالمخليترجمها

طولذاتموجةعداماالمرئىالطيفأمواججميحالنباتأوراقتعتص

ماإلىالمخيترجمهبأسلوبخلاياهافىوتؤثرالعينلتدخللناْتعكسهامعين

لابينماحلوفمنافىفالعسلالتذوقحاسةوبالمثل،!أخضرلونانسميه

وهذه...أيضانسبيةفالحلاوةوبهذأ...عليهالمشيفضلالذىالدوديفربه

هذهفىاليقينحطمتالتىالمطرقةفهى"حولناماكلفىتشككناالثسبية

الروحيان؟الوفاةعندإلاالثسبيةعطاءمنشخلصلنوبنحن....الدنيا

تدركسوفوالزمانالمكانيعوقهالاوالتىالجسدمنالمتحررةالخالدة

الشهادةبعالمالمرتبط)المادىعالمنافىنعرفالالابقدراتالاخَ!والعالم

بعينوليس،اليقينبعين:أى،قوىببصرتتمتعبقدرات:أى(..النسبية

هرأمكنحغلةفمكنتصلقرا:تعالىقولهفىكما"النسبيةأوالظن

وقولهإ22:ق)!ح!يدأليو"فبحروووو2نحطاعنكف!لنلفنا

محيكلقوونياث!.الجحييلتووى3.اليقينلمحليتملم!،لوكط):سبحانه

،،اليقينعلمتعلمونلو"عبارةهناويلإحظ!7-5:التكاثرأ!الئَقيك

نعلملنالدنيافىياننا؟لامتثاعامتناعايفيدالذى(لو)بحوفبدأتالتى

...اليقينعلم

...اليقينعالمفهىالاخرةأماوالثسبيةالظنعالمهىفالدنياوبهذا

فلا،الاخرةإلىالدنياومنالموتإلىالحياةمنالحديثساتثىفقدومعذرة

بعدتتمتعسوفالخالدةفالروح،.؟الخلودمعالفناءيستوىفهل*تحزق

سيندن!الكريمالرسوللقولمصداقا*لهاحدلايقدراتالجسدمنتحررها

:والسلامالصلاةعليهمحمد

بشي،قلبعلكلخطلأو،سمكتأذنوك،لىأتمحينلأمما1أ

-33

http://kotob.has.it



للمعوفة،جديدةميادينفىالأخرةالحياةفىنلخلسوفأنناهذا!معنى

عالمفىالعاديةالبشرعيونتتحملهاأقمنأزهىجديدةبألواننستمتعققد

سيرونالذينللحتقينأعدتوالأرضالسمواتعرضها!جنة،شفافيةأكثر

ي!نها؟التفاهةدرجةإلىنظرهمفىالدنياالحياةتهبطوعندئذ،بعيونهمالله

،...المشوقةالشعسأمامالباهتكالظلستكون

مالندركالكونيةالظواهرلمعرفةوالتدبرالنظرعلىعبادهاللهحثولقد

تعالىةقولهفىكما،إبداعمنمخلوقاتهفىوما،إعجازمنآياتهفى

(101:يونسأ!وا،ر!أالسمواترف!ماكضاانظوواقلى)

إلىونتجهالغيبعالمنتركبنافهياالكوننشاهدالدنياالحياةفىونحن

لنجمعالمقووءاللهكتابالقرآنونقرأ،المفتوحاللهكتابفىالشهادةعالم

سرعةفىخالدالحناتعزفالتىالرائعةالكونسيمفونيةفىالكتابينبين

تجمعالتىالكونهذافىالتوحيداْنغاممصدرباعتبارهما!النسبيةالضوء

والقراَنالعلمبينلمكانواوالومانلطاقةواالمادةبين

!ا

50297992=سوقدرهاالفراغفىالهافلةالضوءسرعةإق

ث/كم03+ء...=سبالمقدارللتب!سيطعادةنكتبهاوالتىكم/ث

يلى:مانعتبوذلكولتوضيح،قاطعبثباتتمتاز

حياتنافىمتحركجسمأىتعجيلأوتبطئنستطيعأنناالمعروفمن-1

منطلقةرصاصةطريقفىالرملمنكيسامئلاوضعنافلو،العادية

سهم-
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إلىلتعودالرملخلالمنتخرجفإثهامسدسمنمعينةبسرعة

الأمرولكن،بالاحتكاكلهاالحادثةللفرملةنظرا!أقلبسرعةالهواء

ث/كم050003بسرعةالهواءفىيسيرالذىالضوءمعيختلف

ث/كم000002سرعتهلتصبحللزجاجالدخولعنديبطئحيث

الأصليةبسصرعتهينطلقحتىللهواءعائدايخرجأقماولكن

انتشارفإنالصددوبهذا،نقصاناْوزيادةددنث/كم.3...8

انتشارظاهرةيشبهولكنالعاديةالأجسامحوكةيشبه!الضوء

الذىالوسطلجزيلْاتاهتزازيةحوكةعنعبارةفالصوت،الصوت

بخواصوليسالوسطبخواصتتحددسوعتهفإنولذلك،فيهينتقل

سرعةملومثلهاالصوتوسرعة.الصوتيصدرالذىالجسم

طريقفىوضعناإذالأننازيادتهاأوإنقاصهايمكنلاالض!وء

فىسرعتهمنيغيرالصوتفإنمثلامعدنياحاجحزاالصوتانتشار

الأولالوسطإلىيعودحالماالابتدائيةسرعتهيكتسبولكنهالمعدن

!الضوءفىكماتماما

بينماينقلهلوسطيحتاجلاالأولأنفىالصوتعنالضوءيختلف-

هذهتأكدتولقد...الماديةوالأوساطالهواءفىإلاينتشرلاالئانى

كوسط(القرنهذامطلعفى)الأثيسرفكرةانهياربعدالحقيقة

إلىالسعاءمنالضوءويثقلبأسرهالكونيملأساكنافتراضى

ينتقلالضوءوأن،موجودغيرالأثيصرأنعملياوتبين..،.الأرض

لاالتىالصوتأمواجعنأمواجهتختلفوبذلك،الفراغفىحتى

.الفراغفىثنتقلأقيمكغ

فىسرعتهتزدادالصوتلأن!والضوءالصوتبينآخرفرقهناك-
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أكبرسرعةلهتوجدفلاالضوءأما،الهواءفىعنهاالمادىالوسط

فىالدخولعندتردادولاوتقلسالفراغأوالهواءفىسرعتهمن

ادىالمالوسط

ولاالاتجاهاتجميعفىثابتةسالفراغوالهواءفىالضوءسرعة-4

فىالصوتسرسكةلبينما،المصدرأوالراصدحركةعلىتتوقف

واتجاهها.الويححركةعلىتعتمدن!دمبيةءالهوا

!

يملامرئىغير!سطبوجودعشرالتاسعالقرنأواخرحتعىالعلعاءاعتقد

نيوتن.إليهذهبالذىالمطلقالمكانوشفافيتهبسكونهممثلاكلهالكون

فيهتسبحالذىالهادىءالساكنالبحرالعلماءخيالفىالأثيروأصبح

وهو..الأجسامكافةتخترقالتىجداالرقيقةوالمادةالسماوقيالأجرام

هذافهل...التحركاتجميعتنسبيياليه،الكونفىللسكونالمطلقالمعيار

....خاطىء؟أمصحدحالفرض

السكوقوجودينفىالكريمالقرأنأقأولانؤكدإلسؤالهذاعنوللإنجابة

يجوفىكط):تعالىقولهفىالكونفىالحركةشموليةويقوربل،المطلئ

21:الرعدأ"مسمم،جلى

أنهاوتظنالجبالإلىتنظرنتفاً،متحركالواقعفىهوساكناتراهفما

يتحركالذىالأرضكوكبمعهاتركبلأنكبحركتهاتشعرولاساكنة

بحعولتهالسنوىفلكهافىكم/ث03إلىتصلبسرعةالفضاءفىمنطلقا

الكونىالفضاءفىكواكبهاومعهاالشمسحوكةعلىعلاوة،الشمسحول

35-
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000597وبسرعة،الواقعالنسرنجمنحوساعة/كم00096بسرصكة

المجرةهذهعلى-ارتداد!وة،التبانةسكةمجرةمركرحولساعة/كم

بينتتواوحبسرعاتللكونالعامالتمددإطارفىمعهاوفحن

لكوجمبناالهائلةالرهـكاتهذهبعدالكونفىسكونهناكفهل..ث/كم

)9!كا:سبحانهقولهفىوتعالىتياركالحقوصدق؟لشمطسناتابعا

كلىأتتهنال!3اللهصنمالسحابرموتهروه!حام!ةتحسبياالجبالى

88:النحلأشغ!

فيهابمامعهاتجركواكبهاوهىالشمسلبريانمشيراسبحانهوقوله

المليي!المزيوتته!يرلك5لمستتولياتجوفىوالشمللدأ):الأرضكوكب

(38:يسا

فلكهفىكلالمسماويةللأجرامالأفلاكفىللسباحةمشيراسبحانهوقوله

(33:الأوو!اءأ!يسبحوىمفلكف!كلى):الخاص

الوسطبافتراضالمطلقالسكونفكرةلقبولقوآنيامجالفلاوبهذا

وهذا،الخاصفلكهفىسابحايجرىفالكل...الأثيرإلمسمىالوهص!

يجرىفالكلالسكونهـانعدامالحوكةشيوععلىينصكونىقرآنىدستور

مسعى.لأجل

العشرين،القونفىإلاعملياالقوآنىالدستورهذاعلىالعلميتعرفولم

التىهىالضوءسرعةعلىالأرضتحركألْرلت!ع!التجاربأولىوكانت

لاختبارالضوئىالتداخلباسمتخدامم1887عامومورلىميكلسونبهاقام

...مدارهافىالأرضكوكبسرعةوقياسامم!ليرافرضصحةمدى
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الععلية:حياتنافىالتالىالمثالمنالتاريخ!يةالتجربةهذهمبدأوشضح

ماؤهينسابنهوايخترقانالسرعةفىمتساويينقاربينبينسباقاتخيل

فأافترضنافإذا،واحدامتركيلوالنهرهذاعرضوكان،منتظمةبسرعة

ثمالمقابلالشاطىإلىالماءسرياناتجاهعلىعمودياالنهريعبر)أ(القا!ب

معهالمتسابق)ب(القاربوأن.السباقبدءنقطةإلىصسارهنفسفىيعود

ثمذهاباالتيارمعللشاطىمحاذيا(واحدمتوكيلو)المسافةنفسيقطع

القاربينفأى..السباقبدءنقطةنفسإلىعائداإياباالتيارضدخطعها

الاَخر؟يسبق

.راكداليسالماءأنطالمابالسباقدائماسيفوز)أ(أنهىالإجابة

الأجرامجميعفيهتسبحالذىالأثيروجودفرضوعلىذلكعلىوقياسا

تتحركأثيريةرياحاولنتخيل،الأثيرىالبحرفىتتحوكالأرضفإقالسعاوية

وبسوسكتهافلكهافىالأرضانطدقاتجاهعكسفىظاهريةحوكة

نفسها+-

هذهسطحعلىحجرةوسطفىضوئيامصدراثبتثاأثناالاَنولنفرض

كم/03بسرعةالأرضكوكبمعطبعاالحجرةتجرى)المتحوكةالأرض

جميعفىتنتشرضوئيةنإضاتيصدرالمصدرهذاوأن(الشمسحولث

النبضةتأخذهالذىالؤمنقياسمابطريقةأمكناْنهولنفرض،الاتجاهات

حدكته،أثنا!فىالقطا!نافدةمغاطللناإذافنحن،قطارحركةأئناءبهانشعرالتىكالريحتماما)+(

انسىلاشخصياوأنا،التطارسرعةبازديادسرعتها!تزداد،المضادالاتجاهفىبحشعرنا

النافذةمغبرأسىخرجتعندماالقطاراتجاهعكساتجاهفىصغيرطفلوأناطربوشىطيوان

كعانسبيةالمسط"لة!لكنذاتههدالقطارالمتحرك!أنساكنالهواءأنأعلملأنىعندئذتعجبت

إليهميالنسبةظاهدياالهواءيتحركبينماللقطاربالنسبلأساكنونفالركاببعدفيمافهمتها

الاتجاهعكسفىولكنالقطارلسرعةمسا!يةنسبيةبسرعة
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معتتحركالحجوةإنوحيث،الحجرةجدرانمنجداركلإلىللوصول

نأنتوقعذلكعلىفإنناالضوئيةللعوجاتالحاملالأثيرمنبحرفىالاْرض

الضونيةالنبضةوتحاولالأرضمعسباقحالةفىالأمامىالحائطيكون

ثحوهالمثبعثةالضوئيةالنبضةملاقاةفيحاولالخلفىالحائطأمابهاللحاق

زمنفىالخلفىالحائطإلىالنبضةتصلالفرضوبهذا،الطريقفى

متساويةالمسافاتإنوحيث،الأمامىالحائطإلىوصولهازمنمنأقصر

منتختلفوأنلابدالضوءسرعةفإن،الحجرةمركزفىالمصدرلأق

...أخرإلىاتجاه

الضوئيةتجربتهماتصميمفىومورلىميكلسونالعالمانفكرهكذا

بقياسفقاما....أينشتينلنسبيةمصراعيهعلىالبابفتحتالتىالشهيرة

الأرضحركةاتجاهفقالحجرةداخلالمختلفةالاتجاهاتفىالضوءسرعة

ظاهرةذلكفىمستخدمين(الثهرمثالفىكما)عليهاالععودىوالاتجاه

الساكنالأثيربحرلفكرةقاسيةضربةالنتيجةوكانت،الضوئىالتداخل

طاقةأومادةمنالأشياءجميعفيهلتتحركطوبلةلمدةالعلماءافترضهالذى

الضوسرعةأقالوائعةالتجربةهذهفىالاحتياطاتجميعأخذبعدثبتإذ

لها،أساسلااي!هليرنظريةأنإمامعناهوهذا،الاتجاهاتجميعفىثابتة

....مستحيلوهذا،الفضاءفىساكنةالأرضنعتبرأو

أىجموجدلهوجودولاخرافةالأثيرأقمعلناالنتيجةبهذهأيثشتينوفرح

نأأيضاوأعلنالكونفىالأشياءسر!كةإليهتنسبساكنصجعأووسط

الشئبينماالمقيسالشئوحركةحركتناعلىتعتمدنسبيةقياساتناكل

لأن،الهواءأوالفراغفىالضوءسرعةهوالكوقفىالوحيدوالثابتالمطلئ

هذاوكانالمصدرأوالواصدحركةعلىقيمتهاتعتمدلاثابتةالسو!كةهذه

أبنشتين!نسبيةمبدأفىالأساسحجولإ!نا
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!ا
أساسية:فروضثلاثةعلىالخاصةأينشتيننسبيةمبدأيقوم
لنظويتهإعلانهقبلذللًثبتوقد،تاماتجاهلاالأثيردجودتجاهلى:أولا

جصيعفىالضوءسوعةثبوتميكلسونتجاربأوضحتعندما

الاتجاهات

هىأبيناأوشئنا(الهواءأوالفراغفىس)الضوءسرعة:"مانيا

وأالراصدحركةعلىتعتمدولاالكونفىالوحيدوالثابتالمطلق

المصدر

للسرعةا+فصىاالحدهىالهواءأوالفواغفىسالضوءسرعة:+مالثا

السرعةلأنهاتعلوهاسوعةعنالتحدثيجوز!لاالكونفى

العظمى.

مناليومىالمشتردُالحسأولانستعملالخاصةالنسبيةمبدأولترضيح

أنكونفرض،النسبيةميكانيكافىالدخولقبلنيوتنميكانيكافىخبرتنا

للارضبالنسبةساعة/كم08بسرعةالرصاصيطلقمسدساتملك

نفسمنأطلقتهالوتتغيرسوفالرصاصةسرعةفإن(ظاهرياالساكنة)

!رضبالنسبةساعة/مك01بسرعةتسيرسيارةتركبوأنتالمسد!ط

كانتإذا(ساعة/كم014-06+08)الرصاصةسرعةلتصبح

كانتإذا(ساعة/كم02=06-08)لمصبحالسيارةاتجاهفىالطلقة

سرعاتئلاثلهافالطلقة!بهذا،ائسيارةلاتجاهمعاكساتجاهفىالطلقة

،.02مختلفة 1 ,.f Aظاهريا3الساكثةللأرضبالنسبةساعة/كم
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وتطرحتجمعنسبيةفالسرعة،خبرتنامعيصطدملامعقولكلام!هذا

كم/001بسرعةقطاراتركبكنتلوذلكتلاحظوأنت،الاتجاهحسب

الطويقجانبىعلىوالبيوتالأشجارلترىالقطارنافذةمنونظرتساعة

،القطارلاتجاهومضادةمساويةظاهريةبسوعةعيثيكأمامتمروهى

فلنالسوعةوبنفسالاتجاهنفسفىبجانبنايمركاقاَخرقطاراأنولنفرض

بعضهما،رويةمنالقطارينمنكلركابسيتمكنبل،الاخرأحدنايسبق

إزعاجلولا،الأرضعلىجالسون!كطئهمالحديثأطرافوتجاذببل

تساوىالبعضلبعضهمابالنسبةالقطارينسرعةفإنلكولدت،القطارين

اتجاهفىلكالمجاورالقطاركاقإذاأما(السرعتينطرحنتيجة)صفوا

سرعةلأن؟الاَخوينالركابريىلةتستطيعلافسوفقطاركلاتجاهمضاد

كم/002-(001)--001)لتصبحستتضاعفلكبالنسبةسيرهم

خبواتناكلفىنسبيةفالسرعة...الركابملامحتميزتكادفلاساعة

+الاتجاهحسبوت!طوحوتجمع

091عام!فى oقائلاالضوءلسرعةبالنسبةالمنطقهذاأبنشتينرفض

الجمعوممنوعللمشاهدبالنسبلأثابتةدانعاالضو+سرعةإن

!الضوءلسرعةبالنسبةوالطوح

دأنهاللارضبالنسبةساعة/ميل004بسرعةتتحوكطائرةفرضنافلو

بالنسبةساعة/ميل006بسرعةصاروخاتحركهااتجاهفىأطلقت

الثابتللراصدبالنسبةالصاروخسوعةتصبحأنالبديهىمنفإد!للطائوة

ساعة./ميل0001=هـ4.+065=الأرضعلى

الضوءسوعةبوبعتطيرالطائوةهذهأنلو:لنايقولأينشتينولكن

فىضوئىمصدرمنضوئيةنبضةأطلقت!أنهامثلا!رضبالنسبة

المعروفلأ،الضوءبسوعة(الصاروخمنبدلا)اتجاههانفسوفىمقدصتها
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تساوىبالجمعهىالنبضةلهذهالمحصلةالسرعةبأنالقولنستطيعلافإننا

،الأرضعلىللراصدبالنسبةالضوءسوعة-قدروربعموة

بسوعةالنبضةستصلبلأينشتيننظرفىا1يساوىلا1+ا()أناْى

(1+)1أقمؤكداالجديدبحمسابهبعقولنايلعبأينشتينوكأن،فقطالضوء

ولأطفالنا!لناالمعروفالحسابمنطقبذلكمخالفا1=

المشتركالإحساسمعالمتعارضالجديدالحسابلهذاالثاسوتعجب

اْن!أضافالجديدةالميكانيكاهذهعلىأينشتينوأصو.عليهتعودناالذى

المضادالاتجاهفىالطائوةنفسمنأيضاانطلقتلوالضوئيةالنبضة

الحسابمنطقالثانيةللمرةمخالفاتتغيرلغالضوءسعرعةفإنلحركتها

لامطلقثابتهىبل،الطرحأ!للجمعتخضعلاالضوءسرعةاْقومفىكدا

مبدأأساسالفرضهذاوكاق!المصدراْوالراصدحوكةعلىيعتمد

المشتركوالحسال!بشهـريةوالعقولالمفاهيمبهأينشتينتحدىالذىالنسبية

لهم:قائلاالناسبكل

لكم:وأقولبل،الأساسيةالكونقوانينمنهوهذاكاقإذاالعملما"

الأقصىالحدالفراغفىهىوالطوحالجمعتقبللاالتىالضوءسرعةإق

!احدزائد!احديكونأنالضرورىمنليسفإنهوبهذا،الكونيلأللسوعة

كاقلأنه!قتئذكلامهمنالناسوضحك(!الئسبيةعالمفىائنينيساوى

..للعقلمجافيا

وفاتهوبعدأينشتينعصرفىأجريتالتىالعديدةالتجاربأكدتولقد

وماالمبدأبهذاأينشتينوأصبح.،.الحقيقةهذهصحةالعشرينالقرنطوال

بلقاطيةالعشرينالقرنعلعاءأعظمالخاصةالنسبيةقوانينمنعليهترتب

الإنسانىالفكرعمالقةوأكبر

لسرعةالمطلقالتبوتفىأينشتينمبدأتويلىالتىالتجاربأحدثومن

يلى:مانذكرالضوء

II-
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أولا:

ثانيا

ثالثا

-،3

المتعسادلبالميزونالمعروفةالذريةالدقائقأحدأنالمعروفمن

الماديةالدقائقهذهتعجيلوعند،جاماأشعةإلىبسهولةيتحول

فىالضوءسرعةمن.75999.إلىسرعتهاوصلتأنإلى

الدقيقةهذهتحولعندالناتجةجاماأشعةسرعةفإن،قوىمعجل

سرعةبجمعالضوءسرعةقدر7599901يصبحلمالمعجلة

ظلتالأشعةسرعةولكنالأصليةالدقيقةسرعةمعالناتجةالأشعة

ا-\+7599905!كأن3الضوءلسرعةمساويةمعووفةهىكما

.الجديدةالنسبيةوالميكانيكاالضوءلسوعأالمطلقللثبوتطبقا

بالشكلكما،مشتردُمركزحوليدورانب،انجمينرصدتم:

اتجاهفىضوءاالأولويطلق،عاقدرهامشتركةبسرعة)2(

اتجاهفىالضوءالثانىيطلقبينماسالضوءبسرعةحركته

منالقادمالضوءسوعةرصدنتيجةوكانت،لحوكتهمضاد

(سعا+)وليستالحالتينفىسوقدرهامتساوقيالنجعين

،للسرعاتطرحأوجمعبدوقاْىبللنجم(عأ-س)،أللنجم

الضوءسرعةعلىواتجاههسرعتهأوالنجملحركةتاكيوفلاوبذلك

وأ،الأرضعلىالراصدبتحردُتتحاثولاأنهاهنااتضحالتىس

هذابعدفهل،.بعداأ!قرباالسماءفى(النجم)المصدربتحوك

كونى؟قاد!نلأعظمبرهان

لم4،،3)1
والشئد!ودحمحمدوالطبيبللمقلف-بحثفى)حديثاثبت:

المبدأهذاأق(القادمالبابفى!مفصلمنشور-الزندانى

التى5:السجدةاَيةفىمباشرقراَنىنبضصحيحالفيزيائى

وبذلكتماماالضوبسرعةالكونفىالعظمىالسرعةح!ددت

.الهامالكونىالمبدألهذاإلهياتأييداأصكلمواللهالقرآنيقدم
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وضوحورغم،)2(الأزهرمجلةفىالقرأنيةالمعجزةهذهشرحتمولقد

دوق)الأزهومجلةصفحاتعلىالبعضحاولفقدوقرآنياعلعياالحقيقة

عليهمبالودقمتلكننى،القرآنيةالحقيقةهذهطمس(أوقرآنىعلمىأساس

وتعالى:تبارلُلحقاوصدق،)3(

(68:لأ!اما)!تعلموى2نبا"مستتهوولللوفل!لىا

سس

)ع+س()س-ع(

11

الأرضالراصد!على

وأمقترباالنجمهذاءكانسوافجممنالخا!جالضوءسرعةلثبوتتجريبىفلكىبرهان)3(شكل

.الأرضعلىالراصدعنمبتعدا

-،3
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ولكنهاخاطئةليستالسرعاتمحصلةإيجادفىنيوتنميكانيكاإد!

حسابيتموبواسطتهاائضوسرعةمنالأقلالسرعاتحالةفىتسرى

ولقد...الصناعية!الأقمارالصوارلئومساراتبلوالنجومالكواكبممرات

الحالاتعلىتنطبقلاللحركةنيوتنقوانينأقالعشوينالقرنفىتبين

التالية:

ذاتالذريةالدقائقلحوكةبالنسبةفعالةغيرنيوتنقوانينتصبح:أ!لا

ميكانيكاقوانينيسمىبماعندئذوتستبدل،للغايةالضئيلةالكتل

هذافىالبحثمجالليستوهى،الأمواجوميكانيكا،الكم

.الكتاب

الأجساملحركةبالنسبةللتطبيقصالحةغيرنيوتنقوانينتصبح:ثانيا

يسمىبماعندئذوتستبدلالضوء،سوعةمنسرعتهاتقتربالتى

النسبية.بالميكانيكا

التىالقوانينيلىفيمانبينفسوفبالنسبيةمهتمالكتابهذاإد!وحيث

كحدسالضوءلسوعةالمطلئالثبوتقاعدة:أى)أينشتل!مبدأعلىتوتبت

السوعاتلجمعالجديدةالقاسكدةالقوانينهذه!أول(الكونيةللسوعةأقصى

لمتحركير،2ع!الأخرىعاإحداهماسوعتانلديناكانلوأثهتبينحيث

عظمىكونيةكسرعةسالفراغفىالضولسرعةورمزنا،للارضبالنسبة

-،4
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هى:أينشتينلقانوقطبقالهماالنسبيةالسرعةفإنوثابتة

ع2عا

2اعع

)1(

س

الصواريخحالةفىحتىالسرعاتجميعفإنالاْرضعلىلخبرتناوطبقا

بالنسبةصغيرتين2ع،عاكانتفإذا،سالضوءلسرعةبالنسبةكسيحة

بذلكونحصلتقريباصفوايصبحع22عالمقدارفإنسالضوءلسوعة

عا=عأقأى،نيوتنميكافيكافىالسرعاتلجمعالعادىالقانونعلى44

فىالضوءسرعةتساوىكلتاهماأوالسرعتينإحدىكانتإذاوأما2ع+

السرعةعنتقلولنتؤيدلنعالمحصلةالنسبيةالسوعةفإنسالفواغ

المعادلةهذ!فىالتعويضعندسالمطلقة

فضاءسفينتىنفرضعددياالجديدةالنسبيةالميكانيكاهذهولتوضيح

)لافرضاث/كمألف018بسرعةمنهماكلتنطلق)5(بالشكلكماب،أ

وأق،الأرضعلىكواصدلكبالنسبة(السرعةبهذهفضاءسفنتوجد

النسبيةعالسرعةلستكوقفكم،للأخوىمعاكساتجاهفىتسيرإحداهما

السرعتيننجمع:نيوتنبميكانليكاذلكعلىوللجواب؟السفينتينبين

لأنا؟مستحيلطيعاوهذاث/كمألف036النتيجةلتكون(2ع+1ع=)ع

كم/ألف003)الضوءسرعةمنأكبرسرعةتوجدلاأنهيوكدأينشتين

إلىالسفينتينهاتينحالةفىكماالكبيرةالسرعاتفىنلبلهذا(ث

لأينشتين()1المعادلةفىونعوضالنسبيةميكانيكا

-ه،
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018+2018ع+1ع

70264=018*018+ا=2*ععأ+ا=ع

03*20003س

افترضناولو،الضوءسرعةتتجاورلمالنتيجةأنهناونلاحظ/ثكمألف

السرعةفإن(طبعامستحيلوهذا)الضوءبسرعةسارتسفينةكلأن

بينهما:النسبية

كم/ثالف003=3+13=ع

الضعفالضوءوليستسرعةتساوىأى

هنايوكدالذىأينشتينلغرفهمتقدتكوقأقاْرجوالقارئعزيزى

ورغم،اثنين!ليسواحدايساوىواحدازائدواحداأنجديدةجمعبقاعدة

مضطروقالمساكينالقراءونحن،النتيجةهذ!علىكلهالعالملهيصفقهذا

واحدزائدواحدجمعحاصلعنأبنكسألتلوأنكرغملأينشتينللتصفيق

تسامحفهل.،.اْينشتينمثلأخابكلوترحملاصفعةتصفعهسوففإنك

بقوانينيجيبككاتلعلهعقلهفىخيراوتتعشمبلالخطأهذاعلىالاَنطفلك

والعشرين!الواحدالقرنأينشتينهوطفلكولعل!تدرىلاوأنتالنسبية

أكاديميةوعضوالروسىالفيزياءأستاذ)لانداوالالبروفوسيريقول

فى(الفيؤياءفىوالدولةونوبللينينجائزتىعلىوالحائزبموسكوالعلوم

بأنالإقرارإق:")8((النسبيةنظريةهىما)بعنوانمنشو!لهكتاب

تكوقأنيجبولذا،طبيعىقانونهومعينحدعلىتؤيدأقيمكنلاالسرعة

6،-ب
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وكما001الكونهذافىالمختبراتمختلففىمتساويةالقصوىالسرعةقيمة

سرعةفإنإذأا..الخواصهذهنفسالفواغفىالضوءلسرعةفإننعرف

دوراتلعبإنهابل،الطبيعيةالظواهرإحدىانتشارمجردليستسالضوء

لاقصوىكسرعة،هاما

انتصاراتأهممنهو،العالمفىالقصوىالسرعةوجوداكتشافإن"

ا!..التجريبيةالإنسانمكانياتدالإنسانىالفكرا

العالم،فىقصوىسرعةهناكأقيلركلمالماضىالقرنفيزيائى!!إن

،اصطدمإذافحتىهذاإلىوبالإضافة،وجودهاحقيقةإثباتيمكنوأنه

ليستطيعيكنلمفإنهالطبيعةفىالقصوىالسرعةبوجودتجاربهأثناء

فىقضورنتيجةأنهسيعتقدبل،اطبيعةقانونهوهذاباْنالوثوق

"!لتكنيكابتطورإزالتهيمكنالتجويبيةلإمكانياتا

فىيكمنالقصوىالسرعةوجودأنيبينلأينشتينالنسبيةمبدأإن"

سرعاتبلوغمنسيمكنالتكنيكتقدمبأتالظنإن.بالذاتالأشياءطبيعة

نقاطوجودعدمبأنظننالوكماتماما،مضحلُأمرالضوءسوعةعلىتؤيد

محيطنصفعنتؤيدبمساقةالأخرىعنإحداهاتبعدالأرضسطحعلى

عنعبارةهوبل،جغرافىبقانونليس(كم00002)الأرضيةالكرة

سوفبأنناأيضامضحكخاطىءكفرضونأمل!معلوماتنافىضعف

عنتبعدالأرضسطحعلىنقاطانجدأقالجغرافياعلمبتطورنستطيع

لا!بكثيرذلكعنتزيدبمسافةبعضها

نأيمكنسرعةأقصىلأنها!ذلكالنظير،منقطعةأهميةالضوءلسرعةإل!

وأ،أخرىظاهرةاْىيسبقأنإماالضوءإن،قاطبةالأشياءكلبهاتنتشر

بتقدميتغيرلنثابتكونىقانوقوهذا.واحد،آد!فىمعهايصل،الأقلعلى

لتكنولوجيا.لعلمواا
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بعدالنسبيةعلماءأبرزمنيعتبرالذىلانداوالبروفوسيرأقوالكلهاهذه

أينشتين.

العلومأكاديميةعضوجاموالبروفوسيرروسياعلماءأعظمويقول

هىالفراغفىالضوءسرعةإن:)9(كلتابهفىوالأمويكيةالدانمركية

تسميتهايجبوالتىومطلقةثابتةتظلالتىالطبيعةفىالوحيدةالمسوعة

الماديةالأجسامبينالعاملةالقوىكللأق"الطبيعيةالتفاعلاتانتشارسرعة

معدلبنفسالفراغفىتنتشوعامجذباْوكهربىجذبقوىكانتسواء

.سالضوءسرعة

سطحها،منبالضوءلناتبعثالشمسأنمثلانعلمفإنناذلكولتوضيح

أمواجعلىعل!وةبالنيوترينوتعرفذريةبدقائقتقذفناالوقتنفسوفى

وقتفىالأرضسطحإلىالشمسسطحمنتصلكلهاوهذه،الجاذبية

انقساماأنفلوافتوضناهذاوعلى.الضوءسرعةهىواحدةوبسرعةواحد

عندئذالأرضحركةفإنمزدوجنجممنهوتكوَّنالمستقبلفىللشمسحدلثط

حوالى8بعدسيبداْولكنه،فوريايكونلنالتغيروهذا...تتغيرسوف

عظصبسرعةتتحركالأموركللأن،المذكورالانقسامحدوثمندقائق

فىالطبيعيةالأمورانتشارسرعةجامويسميهمأأوالضوءسرعةقد!ها

الكونى.الأمرانتشارسرعةالمسلمينذحننسعيهأوماالكون

الأقصىالحدفىأينشتينمبدأالعشرينالقونعباقرةكلأيدلقدحقا

الكون.فىقانوقكظهمالكونيةللسرعة

،8-
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بأربعةأينشتينقبلالكريمالقرآنفىبالنصنزلالقانونهذاأنتعلمفهل

تعالى:بقولهالكونىالأمولسوسكةالأقصىالحدوصففىقرناعشر

لفرfمته!او4كا!3يوكلف!إليهيع!ح!ثيا،وولإل!السماءمني!بوا،مو!

.(5:السجدةأ!معاتع!و!لمثنة

القرأنفيالعظمة،العلمفىالراسخونإلايدركهلاإلهىقانونإنهحقا

كونىإلهىاْمرالاَيةهذهفىإليهالمشارالأمرإق.إعجازهوروعةالكريم

ا!جسامابينتربطالتىالطبيعيةالقوىإنه،والأوضالسماءبينيربط

لهليسوهمىأثيرعبروليس،بينهماالفراغعبروالأوضالسماءفىالمادية

ا،رول!إل!2السمايدبرأ،مرمن)؟تعالىبقودهالاَيةتبدأودهذا،وجود

ينقللأثيرحاجةولا(فيكونكن)وبدستور،القهارالواحدالإلهتدبير

فىيتحركأى)تعالىاللهملكفىيعرجالأمرهذا.،.الأموهذاأمواج

-بم!):تعالىقولهفىموصوفمقدارهاعظمىبسرعة(كلهالكوق

القرآنيةالمعجزة!غ!تع!و!3!حاسنةالوتمتهواو!3+ايو"ف!إليه

معتماماقسما!يةالقرأنيةالمعادلةهذهمنالضوئيةالسرعةحسابفى

يلى:كما83عامالدولىالموتمرأعلنهاالتىالقيمة

ث/كم27992!ا51=س

والجواب؟خاصةقوآنيةاَيةإليهتشيربالذاتالرقمهذالماذا:تسألوقد

فىيتغيرلنالذىالوحيدالمطلقهىالفراغفىالضوءسرعةلأن،واضح

الإلهىالكونىالمبدأهووهذا،الكونيةللسرعةالأقصىالحدوهى،الكون

واقعةحقيقةأصإحأقبعدالعشرينالقرنمطلعفىأينشتيناكتشفهالذى

الحديث.العصرهذافىمنبتة

-،!
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والشعيخالمولفبواسطةاكتشافهاوتفاصيلالقرآنيةالمعحبزةهذهفإلى

معجؤةوإلىالقادمالبابفىموضحهوكمادودحوالطبيبالزندانى

اللهنوررحابفىالقادمالفصلنعيشهيا...وزماقمكاقكلفىالقراَن

.والقرانالعلمبينالكونفى

***
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الفافىالباب

الق!آئيةا!شارات

العظكلالس!كلةبيانفى

الكونفكلا!ثدكة:الأ!لافط

بهـلة4ؤم!يد!مدفل:السبد،آية:الفافيالفمل

تفاسيرية

لصإمرأءالضوةالثالثالفملى

الكظصالسرممة:ثسابالمابعالفمل
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الأس!!لىالفصلى

الك!نفىالحلى!
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فهو،وطاقتهبمادتهداثبةحركةيتحركلأنه؟السكونيعوفلاالكون

(1.مستقبلأينكمشوسوف)بعضهاعن)"(بمجواتهمتباعداحاليايتمدد

06-0بينتتواوحبسرعاتجيرانهاعنالاَقتتباعدمجرتناأقلدرجة

بسرعةمجرتنامركزحولشمسنادورانعلىعلاوةث/مببل5004

الواقعالنسرنجمنحوتجرىأيضاوالشمسساعة/ميل007594

عامكلمرةشعسناحولالأرضوتدور،ساعة/ميل00043بسرعة

بسرعةيوميانفسهاحولالأرضوتدورساعة/ميل،0067بسوعة

ساعة/ميلءا44

الأرضلكوكبوالمتداخلةوالمنتظمةوالدائبةالمستمرةالتحركاتهذهورغم

علىمنأشلاقناتتناثرولابالدوارأبداالركابنحنن!ثثعر!للشمسكتابع

بناتسبحوالتى،الأرضنس!هاالتىالإلهيةالفضائيةالسفينةهذهسطح

خطاهاتتعثرأقدونتامهدوءفىالعاليةالسرعاتبهذهوتحملناالفضاءفى

!السحابمرتمرعوفناكماهىبينماساكنةوكأنها،بحركاتهاتشعرأو

تعالى:لقولهمصداقا

ال!فىاللّه!نحالسحابمرثقرو!جامدةتحسبياالجبالىوترفى)

(88:النمل)!شغكلىاتتهك

الشهدل!ألطيوسخر):تعالىقولهفىكماتنقطعلادائبةوالحركة

(33:هيمإبرا)!والنياوالليلىل!يوسخرائبين5والخمو

000001قطرهقرصهيئةعلىوص(الشموس)النجومبلايينعىتحتدىالتبانةسكةمجرتنا)،(

بلايينعلىيحتوىوالكون.الركرمنضدئيلأسنة00033بعدعلىشمسناوتقع،ضوئيةسنة

دائبة.حركةفىوكلها،المجرات

or
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الأرضوكذلك،تنقطع!متواصلةدائبةحركةفىوالقموالشمسأقأى

فىوالنهارالليلتبادلبدليلمحو!هاحولالمستمرودورانهاحركاتهافى

الله):تعالىقولهفىكمامسمىكلهالأجلالحركةوهذه...الاَيةهذه

وسخرالمرلثعلمحل!3استوثمتوون!المحم!بفيرالسمواترفم3الر

لمل!ءالاياتينهحلىا،مريربرمسم!لمجلىيجركماكلىوالتهملاالشمللرأ

.(2الرعدأ"توقنوث!وب!ءبلتهاء

وعلى،مرئيةغيركعمدالجاذبيةقوىوجودعلىتدلشاملةهناوالاَية

الذىالأموتدبيروعلى،مسمىلأجلوالحركةبالجرىكلهالكونتسخير

سماءكلبينوالموجود.(ويدبر3يجرىالمضا!ع:الفعلبدليلى)!ينقطع

المر!أومكسمكلاتسبم!لقال!كماالله):تعالىقولهفىكماوأرضها

بألالمعرفالأمرهذاهوفما(12الطلاقأ!بين!كالأمريتنزلىمنليك

تشريعى؟أمكونى(2الرعد،5السجدةفىاهناالأمروهل؟ترىيا

وصفسياقفىأتىلأنه،كونىهناالأمرأن-أعلموالله-أعتقد

ائكون،فىالحركةباستمرا!استمرا!يتهعلىعلاوة،الكونفىالجرى

فقدحالكلوعلى...التنزيلبوقتومرتبطصوقتالتشريعىالأمربينما

الىيات)ينهحلىتعالىقولهفى!حقإضافىبشرح2:الرعدفىاللهوعدنا

لثاوتفصلتصفأخوىآياتهناكفهل4توقنو،وبطكلبلتهاءلمل!ء

الكون؟فىاللهيدبرهالذىالأمرهذاحقائق

0،-
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الفافىالفصل

:)5(السجرهآية

تم!يرثاالدض

القفسي!ثقبفى!ج!لة
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الآيةفى"الأمرلالفظفى)بأعل(معرفاأمرا.وتعالىسبحانهاللهيصف

نؤلالذىالوحىصدقعلىبالتاكيدتبدأالتى،السجدةسورةمنالخاصسة

الشكبدفعكلقمحمدنبوةصدقوعلى،العالمينربمنجبريلبه

حولتحوملاالذىاللهلرسولكبرىكععجزةالكريمالقراَقعنوالارتياب

آياته،وسطوعالقرآفإعجازوضوحورغم،والأباطيلالشبهاتساحته

هذاافترىبأنهالرسولالمشركوناتهم،أحكامهوسمو،بيانهوإشراقة

البهتال!هذالترد)5(السجدةآيةفجات!!نفسهتلقاءمنواختلقهالقوآن

الحدرائععلمىننفصيلفى-سنرىكما-فقررت،والبرهانالحجةبروائع

القرقفىإلامقدارهأووجودهيُعْرَفلمالذىالكونيةللسرعةالأقصى

تعالى:قولهفىكماالتاليةالأياتمعاولنتدبر..!العشرين

4افترأيتهولو!413مم!العالميرربرمكفيه،يب!!الطتابصتنزيلىمم!-اي)

لمليكلقبلكمكنريرمكأتاهيماقومالتن!وربكمكالحقهوبلى

ثكل4أياستةف!بينيماوماوا،و!أالسهواتخلقالرفىاللهمم!4،ي!تد

مم!تقوكرو!3أف!شنهيمولىول!مكونه5مكل!كلماالمرلفرأعل!استوفى

ألفصاو!مته!كا!3يو"ف!إليهيمرجعثيأ،و!أإل!السماءمكا،مويدبر

ال!3*الرحييالمزيزة5والشياالفيبصمماليثضلك،تمرو،معاسنة

.(7-أ:السجدة1!طينمك6ا!ندللاكلقوبوأخلتههشغ4لىأحسك

علىللتنبيهتأتىالمفسرينأغلبأجمعكماالم""الحووفاقنعلمونحن

محمدإلىبها!حىالكتابأنلتوكدهناالاَياتتبدأثم،القواَنإعجاز

ربمنتنويل-وجلعز-اللهعندمنلأنه؟فيهشكلاالذىهوالقراَنكلق

محمداأنوبهتانازورايدعونالذين)الكفارعلىالقرآد!لىلرد..العالمين

الحق،هوالقولالقرآقبأن(نفسهتلقاءمنوافتراهالقراَفاختلقعلف!

-65
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رسولجاعلمماقومالينذرعلي!محمدعلىاللهمنالمنزلالصادقوالكر

تعالىشرعثم،الحميدالعؤيرباللهلىلؤمنوا،الحقإلىليهتدوامَبلهمن

بأن،..العلمى!الإعجازالتىحي!دأدلةذكرفى)4(رقمالاَيةمنابتداء

هنالاحظ)بينهماوماوالأرضالسموات(العدممنهناالخلق)اللهخلق

كالإشعاعوالأرضالسماءبينأىبينهمامالفظفىائوسيطالخلق

فىالسابحةالذريةوالجسيماتمرئىوش!يرمرئىضوءفىالكهرومغناطيسى

نحننعدمعاليست)4(السجدةآيةفىهناالأيام)أيامستةفى(الفضاء

وسيالىوتعالىسبحانهاللهيعلمهازمنيةمراحليمعنى:أى،البشر

بجلاليليقاستواءسبحانهاستواءهيصفثم*لاحقكتابفىتفصيلها

(العرشعلىاستوى)ومعنىتجسيدولاتمثيلولاتشبيهغيرمنعظمته

لأجلالكونبينماأزلىالعرشبأقعلما،عليه!سيطربالكونأحا!ط:أى

الأموريدبرالذىالإلهىالسلطانبمفهومومعنوىرمزىوالعرش،مسمى

شفيعولاناصراللهغيرالناساْيهالكموليسإنسانيةأمكانتكونيةكلها

يتذكوونلعلهمالبشومصالحيتولىسبحانهوهو.بإذنهإلاعندهلكميشضع

.فيقمنوا

نحنالتىالقواَنيةالمعجرةتالىالسجدةسورةفىالمقدمةهذهوبعد

تعالى:قولهفىالكتابهذامحوربلالبابهذامحورتمثلوالتىبصددها

متهراوء4كايو"ف!إليهيمربمثيا،و!أإل!السهاءمكا،مريدبر)

(5!السجدةا!تمدوحمعاسفةألف

القضيةعلىلخطورتهاالمقبولةغير-القدليمةالتفاسيرببعضولنبدأ

نعرضثمموضوعيةنقديةدراسةودراستها-النبىعلىالباطلوادعائها

.1()0للناشرالسلسلةنفسفىللولفلقرأنوالعلمابيننالزماكتابراجع،

-oلا
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القرآنيةالمعجزةإلىتهتدىالقارئعزيزىلعلكذلكبعدالتفاسيرصفوة

النسبية.شواطئعلى

الآيةهذهأقما"لوفغيرنادررأىالتفسيرمم!كتببعضفىورد-أولا

إيابامالكلهاوأخوىذهاباعامخمسمائةبمسيرةالسماءعمقلبيانتهدف

بمسيوةالبشرنحننعدمماسنةألفمسيرةالمجموعليكون

المفسرين(قدامىللبدووعصرالصحراءفىالوكوبوسيلة)باعتبارهاالإبل

التالية:للاسبابمرفوضتفسيووهذا

بينما،منقطعاويجعلههناالمذكورالأمرففاذامتدادمعيتعارض-أ

فىالنصفىواضحهوكماومستمراندائعانوالعروجالتدبير

)5(السجدة

السماءتوسعيؤكدالذىالقوآقمعيتعارضالسماءعمقتحديد-2

):تعالىقولهفىكعامستمرتباعدفىبأجرامهاوأنهاباستمرار

(47:ا!ذادياتا4لموسمو!3وإنابائيلإبنيناهاواللللماء

القراَنيحددحتىبالنجوممرصعةثابتةعاليةقبةليستالسماءلأق-3

هذافىنقطةاْيةفمن،علاناماكليشمل(السماء)لفظوأيضا،عمقها

قأوهيهات؟العمقلتحديدسنة005مسيرةقياسنبدأالفسيحالكون

تعالى:قولهفىكماالنجوممواقعنعرف

ضمنالمسجلالبحثفىالمكرمةبمكةالباحثدودحمحمدالطببببهاقامالشرعيةالدراسةهذه)،(

أمينالزندانىعبدالمجيدالشيخفضيلة!(شراف،المكرمةبمكةللقرآنالعلمىالإعجازهيمْةأبحاث

وسافرتالفيزياءفىلهَخصصىباعتبارالبحثبحساباتالقياممنىطلبالذىالمذكورةالهيئة

جمادى3-ابتار-الإسلامىالعالمرابطةمقوفىالبحثهذالعرضالمكرمةمكةإلىبففسى

الفلكية.للفيزياءتحضيرىموتمدفىمرةهـلأول0411لأولىا
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الوا!4:أ!لمحظييتملمو!ملولتهسيوإنه!النجو"بموأق!أقسكلف!!

75،76!

منغيرهاأوعامخمسمائةبمسيرةالقياستحتيقعلامايقاسفكيف

لمحدود!اسالقيا

!النجومأبعادشرحفىالسابقالبابمراجعةويمكن

ثابتاالسعاءعمقيكوقبحيثالكونمركزفىأرضناوجودفرضية-،

عشرالسادسالقرقفىبتصحيحهيخكسكوبرقاموَفماتجاهكلمن

منالأمونزولبينالتراخىمعالترتيبلغويايفيد(ثم)حوف-وجود5

فىالسماءإلىاياهـضمنعروجهعودةثمالأرضإلىالسماء

لزمنافارضفىأللبثأفاد"ثملاحرفإنوحيث،العكسىالطر!

هبوطاعامبخمسحائةالسماءعمئنقيسفكيفالآيةفىمحدودغير

فترةتوجدوالصعودالهبوطبينبينما؟صعوداأخرىعاموخمسمائة

محسوبةغيرالفترةوهذه،بالاَية"ثم"لفظعليهايدلمحدودةغير

بالاَيةالسماءعمئلربطالعجيبوالتفكيرالغريبالحسابهذافى

؟القياسنبدأأينومن؟السماءعمقمننحنفأين،الكويمة

ماذافبسرعةيقولونكماعام005مسيرةالسماءعمقكانلو-6

المفسرونسكليهاتعودالتىالصحراءراحلةإن؟المسيرةهذهتكون

بقياسناالساعةفىكم16حوالىوسرعته،الجملهىالقدماء

المسير(أثناءالراحةفرض)علىكم502اليومفىيقطعأى،الحالى

365*002*005المفسرينهولاءبلغةالسماءعمقيكونوعليه

وهولنانجمأقربوبينبينناالمسافةحوالىأى،كممليون5036

!؟السماءعمقمنذلكفاْين..الشمس
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جنسها،منيكوقوأنبدلاالسماءفىالسيرعليهنعَيسالذى-

للذهابعامألفإلىتطولحياةتعيشولاالسماءفىتسيولاوالإبل

يقودهاالذىالراكب!رعنفضلاوالإياب

بمواقعبالنافما.ضوئيةسنةألفمائةمجرتناقطرأنالأننعلم-

بل؟الضوئيةالسنينبلايينعناتبعدالتىالأخرىالمجراتوأبعاد

البلايينهذهبينوشتان،للسماءأكبرعمقاذلكبعدنكتشفومازلنا

سنةألفبمسيرةبالمقارنةالضوءبمسيوةحديثامقيسةالسنينمن

بمقياسالقدماءالمفسرينهولاءنظرفىالسماءعمقلبيانبالجمل

عمقعنالايَةبأنالتفكيرومجود.يعتقدونكماالإبلكمسيوةكسح

يعلمون.كانوالوخاطئظنالسماء

التواتكتبفىماوردفىالخاطىءالتفسميرهذافىالمشكلةتكمن-

ع!ي!،محمدالنبىإلىباطلاوادعا"ظلمامثسوبةشبيهةأقوالمن

وضعفوتعارضهالاضطرابهاللاستدلالتصلحلاالأقوالوهذه

والتىالواقعوحقائقالكريمالقواَنصويحمعصطدامهاولاإسثادها

التالى:الضعيفالحديث

سنة،خمسمائةمسيرةتليهاالتىإلىأرضكلبينالأرضينإن"

الحاكم(رواه)"الخ...حو!ظهرعلىمنهافالعليا

وغيرهم:والترمذىحنبلوابنالحاكمرواهصحيحغيرآخووحديث

وأإحدى:قال،لا:قلنا؟والأرضالسماءبينمابعدتدرونهل"

تغسمواتسبععدحتىذلكمثلفوقهاوما:قال.وسبعونثلاثأوائنتان

تغ،سماءإلىسماءبينمامثلأعلاهمنأسفلهالبحرالسابعةالسماءفوق
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..،سماءإلىسماءبينمامثلوركبهنأظلافهنبينماعالأوتمانيةفوقه

)+((الجبلتيسهووالوعل)الخ

!!هريرةأبىعنالحسنعنالترمذىللا!سفرواهآخومشابهوحديث

مسيرةبينهما،سماعينذلكفوقفإن،):يقولوشاذغريبحديثاًنهرغم

السماءبينماينسماءكلبينماسصواتسبععدحتىعام005

قالأعلمورسولهالله:قالوا؟ذلكفوقماتدروقهل:قالثم،والأرض

:قالثم،السعاهينبينمابعدالسعاءوبينوبينه،)+*(العرشذلكفوقفإن

.الأرضفإنها:قال..أعلمورسولهالله:قالوا؟تحتكمالذىماتدرونهل

فإن:قال.أعلمورسولهالبه:قالوا؟ذلكبعدالذىماتدرونهل:قالثم

كلبين،أرضينسبععدحتىسنة005مسيرةبينهماأخوىأرضاتحتها

أنكملوبيدهمحمدنفسوالذى:قالثم،سنةخمسمائةمسيرةأرضين

)+++(.اللهعلىلهبطالسفلىالأرضإلىبحبلدليتم

الشديدللاسفالتفسيركتببهاامتلاتفقدالأحاديثهذهغرابةورغم

هذهذكرمنربىياالداعىفما..غويبةأحاديثإنهابعضهمقولرغم

ال!ى؟!عنينطقلاكانالذىاعلث!المصطفىإلىهنسوبةالأقوال

...إسرائيلياتبأثهاووصفوهاالأوعالأسطورة!سمدماا!اذيبهذهالمفسرينبعضفهموقد)5(

بهايتكفلخطيرةمهعة!هذهإ!أالتراثكتبفىالخرافاتهذهبمثلالقارئعزيزىنحتفظفلماذا

هذهمثلمنبهعلقمماالتراثلتنقيةبالقاهرةالإسلاميةالبحوث!مجمعالشريفلأزهرا

فاشهد!اللهمبلغتقدفاللهمالكتابأهلعنا!لنقدلةالإسدانيليات

علىينصالذىالقرآنمعرض-خرافةهذاأليسءالعرشمكانتحديدهنالاحظ)5،(

هذهتناقضالتىالشريفةالأحاديثعلى!ثوة(والأرضالسساتكرسيهوسع)العرشلانهائية

لإسرانيلياتا

فىالظاهرالتلفيقعلى!وةيصفونهعماوتعالىسبحانهاللهمكانهناتحددفقدللاسف،،()*

الله!علىيهبطالذىالحبلمهزلةديكفىالروايةشذولوواضحهريرةأبىعنجاعتالتىالوواية

!؟والأباطيلالخرافاتهن!همثلفيالعقلتحكيمللمسلمينفهل
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اَيةمنالمرادبأنللتوهمالمفسرينبعضدفعالذىما:الأنوالسقال

؟والسماءالأرضبينالمسافةوتحديدالسماءعمقبيان)5(السجدة

لفظفىالضعيراعتبرنالوفقطيحدثالخاطىالتوهمبأنذلكعلىوالجواب

الأمريدبر:الأيةمعنىفيصبعالتدبيرلاعلى،اليومعائداعلى"مقداره"

ألفمقدارهكانيومفىالتدبيركلإليهيعرجثمالأرضإلىاله!ماءمن

والصعودالنزولمسافةهىنظرهمفىسنةالألفمسيرةفإنوعليه،سنة

ذهاباسنة005أى،المقدارنصفعمقهافيكونوالأرضالسماءبين

فىالأمر!يتوقفوالعروجوالتذبيرالمسيرةوتنتهىإياباسنةوخمسمائة

دالْم!)5(السجدةآيةفىالأمربينمانظرهم

المفسرينمعظملدىقبينفلقدالبعضعندالخاطىءالتوهماهذاورغم

يلى:ماالاَيةلهذهالمتديرين

وامتداداستعرارمعيتعارضذلكلأن؟التدبيركليستوعبلااليوم-ا

منقطعا،أمراالخاطئالتفكيربهذاالأمرويجعل4تعالىاللةأمر

المستفادوالاستمرارالدواممعويتعارض،اللهبصفاتيلي!لاوذلك

مع!يتعارض.بلالمضارعصيغةفى(!يعرجيدبر)الفعلور!دمن

لفظفىوالأرضالسماءبينعنهالمعبرالوسيطللخلقالدائمالوجود

الأرضإلىالسماءمنالأمرولفظ)4(السجدةفى"بينهماوما"

الموجيددائماالأمرولفظ)2(الرعدفىالأمرولفظ)5(السجدةفى

سبعخلقالذىالله،):تعالىقولهفىوأرضهاسماءكلبين

علىاللهأنلتعملوابينهنالأمريتنزل،مثلهنالأرضومنسصوات

.(12الطلاقأ"علماشئبكلأحاطقداللهوأنقديرشئكل

مما)المحدوداليومأنأفاد"يومفى،)تعالىقولهفىالجرحرف-2
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غيرالدائمالتدبيرمنمحدودمقدارعلىاشتمل(البش!رنحننعد

التدبيريحددولماليومحدد:أى(وامتدادهلاستمراره)المحدود

ماءمنبعضاأقبمعنى"الكوبفىالبحرماء":مثلاكقولنا

فيه.البحرماءكللاالكوبفىالبحر

لقياسوالعروجالتدبيرمنعينةلإعطاءالأيةفىهنافالسياقوبهذا

ساعة/كما00السيارةسرعةإق:مثلاقلناولمو،معينةسرعة

سوىتقطعلنوبالتالىساعةسوىتسيولنأنهاهذامعنىفهل

!!كلاوألفكلا؟كم001

النصحيثاليومعلىلاالتدبيرعلىعائد"مقداره"فىالضمير-3

قالوبهذا،لليوموليسوالتدبيرللس!يربيان(ه:السجدة)الشريف

فىالتدبيومقدا!كان:أى،التدبيرعلىعائدهناالضميومجاهد

تعدوق.مماسنةألفيوم

توهمالسماءلعمئبيان)5(السجدةايةبأنالقولىأننستنتجوبهذا

نفاذد!وامالشريفالنص!افىالمرادبل،برهانولاعليهدليللا،خاطئ

بينوالس!يرالنفاذلسرعةوبيانالسيرانقطاعوعدموالعروجوالتدبيرلأمرا

هذانهايةفىسنوضحكماالكونيةللسرعةأقصىبحدوالأرضالسماء

.الباب

المسافةفىوليستزمنيةهناالممدكاواةأنالمفسرينبعضتوهم:ثاني!ا

مماسنةألفزمنيايساوىالسجدةأيةفىاليومأنبمعنىالمقطوعة

السجدةالاَيةهذهفىاليوملجعلاضطرواوبهذا"البشرنحننعد

اليومزمنيانساوىأقيمكنلالأنهاغيبياأوأخرويايوما)5(
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الله،أياممنيوماهنااليومفاعتبروا(نعدمعاسنةبا"لفالدنيوى

الافتراضىاليومهذايكونبحيثالقياهةيومبأنهقالوبعضهم

لأن،الشريفالنصروحعنخرجواوبذلكثعدمماسنةبالف

والسنين.الأياممنتعدونماجنسمنتعنى"تعدونمما،)وصف

الرأىهذاأنعلىعلاوة!!القيامةيومهنااليوميكونفكيف

والاْرضالسماءبينالتدبيرباستعرارعليهمودودالخاطئ

الدنيا.فىلناالمعهودتين

الغيبى،أوالأخروىاليومفكرةخطالمفسرينمعظمفهمولقد

:قالواولهذا)5(السجدةالكريمةالاَيةفىالدنيوىباليوموتمسكوا

حتىاليومعلىلاالتدبيرعلىيعود"مقداره،)فىالضميوإن

اليومهذاولكن،واحدبيوممحدودوغيومتواصلاالتدبيريصبح

وأن.المستمروالعروجالتدبيرهذامنفقطوعيثةنموذجهو

بهنعدالذىالفيريائىهوالرمن)5(السجدةاَيةفىالرمنىالتعبيو

مما"بالقراَنالمخاطبينعندالمعلومبالؤمنأى،والسنينالأيام

مضبوطااليوميعدونوالعرب،تعدونهالذىجنسمن:أى3تعدون

علىمضبوطةالسذ"لطويعدون(إقترانىيوم)الشمسعلى

السنة)السنينلقياسوبالتالى،الشهورلقياسالقعرهلالظهور

قمريا(شهراا2-

لةبدلامحدودغيرمطلقاوليسمحدود)5(السجدةفى(يوم)ولفظ

معنىذكرناكمايفيدالذى4(ف!يو)تعالىقولهفىالجرحرفوجود

المقياسلأنه؟محدودايكونوأنلابدوعاءأىأنإذ،والوعاءالاشتمال

هناالمستعملالرمنىالمقياسأقنقكدوهنا،كمكيالعليهالاتفاقيتمالذى
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زمنىووعاءعيارىكمقياسالبشرذحننعرفهالذىالكاملبمعناهاليومهو

غيرأخروياأوغيبيااليوموليس،ويقصريطولالنهاربمعنىوليس،ثايت

عليهالمتعارفالكاملاليومبمعنىيكونأقبدولاكوعاءيصلحلالأنهمحدد

حولللأرضكاملةبدورةأى،الظاهريةالشمسبدورةالمعروفونهارهبليله

أيامنامنكاملليومزمنىكوعاءهنايصلحعيارىزمنوهو،محورها

."تمعدونمعا"!يومكلصباحمعنعدهاوالتىالبشرمعشرلناالمعووفة

وان!بمالمتبجذمم!0يدا-لآ!يتن.إلْجةْألنفمننيل.-

العلمىالإعجازهيئةفىحديثاوالمعتمدالمقتوحالجديدللتفسيروكمدخل

يلى:ماالتفسيركتبفىنستعرضالمكرمةبمكة

قولهفىالسماءفىالسرعةحديبين)5(السجدةفىالكريمالنص-)1(

سنةأدفصسيرةيقطعلأنه!سنةالؤمقداو4كا،يوءفم):!هـالى

فىالبشراستطاعةحدإلىمننمموبا(حيانوأبوالزمخشرى)واحديومقى

نأفيمكنكمقيالسمتحتيقعممايعنى!تعدوك!!م!(تعالىقوله

تعدوالعربا-وتحصوهالسنينعدفىت!عسهدونالتىبطريقتكمت!عدو!

وأمسيرةمقدارهالسعاءفىالسرعةحدفيكون،القمربسيوالسنين

سيرلسرعة":عباسابنقالكماالواحداليومفىقمريةسنةألفمسافة

المعنىهذاوأكد"أيامكممنيومفىسنةألفمسيرةيقطعالأمرهذا

والقوطبى.لزمخشرىا

المعنىعنالغطاءكشفوا-جميعاًعنهماللهرضى-المفسرونوهؤلاء

العوامبلغةالنصنفهمأنونستطيع،لسرعةدليلفعلافهى،للآيةالحقيقى
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هذهل!مإن:اللت!اجرلهفيقول،هئلاطائ!رةلي!ثل!نر!أهىأعرايىيأقىعندما

!محن!دلئذ6بحالجملطشدعابصسحعرة1،!،دددلد!حماةطشهّال!بمص!عي!رةالطائرة

ال!ملعىالتحعلجي!يعرثطل!لأنة؟الظائوةسرسكلةت!صورالأمح!رابى!سستطيح

...ساعةلمهترالكنلوبوحد!+صالياالممدشخدم

علمىألسلوساذاتهحدفى!وواليعوعةللمسافةك!دلالةبالومنوانذحبطيو

شْرحظ!ئطالضوئيا،باال!منينالفجومبينالمسافاتنقيسالأ،،تخنحهت/!!شصف

مذابا!علتخدإع!إ(سعلم!حبقالكرتاوالقوآن،إدسابوأ!بعضهـق

ولعمع!ئرةاا!و-!لسرعة!صفلىفى()9السجدةآي!فىارىص!انىالأسللرب،

!و؟أط!اثثمد!رنحر؟!االر!يحعولسليهاث!):!الىبةططه!وشحيل!لصبذأ

!؟2شيأ!ك!ط!ؤ

العربلغةفىاليةلحىةال!ططاعةيساوىوكلاهمآ)حالر!""الغ!رأنى3

المسافأق:اًى،!واح!كم!!غدوكئمفىنجحسيرتكمشهوأتعاد!للرج!(!11

علىدليلو!ذا.ر!احن!اأوغدوناقفومرة03ساعةفىلرياحا!طعها!لتى

من!ابهاحسما!لس!دطيع،لثلمليماقمسخرةكانتالتىالربار!ال!ياصا!عمومحة

القوآشالنصمن

اللغوى(للتثريصْطبقاأيست!قرق(ليومىغدونااًورواحنا-،ؤحيث

!!م.حوالىالأقيدامعل!نسيروأنناالنهافسلاعاتمنيخوميازمنيةساعة

كمامل"شهر)موة-أ6ر!احناقدشغدوهاأ!اديحل!واحفإن"نساصكةةفما

!أد!أ-3)لى(!ممدةسساعةفىألريسحتقطعهحا(لتىالمسصقةفإق!ب!ذأ

أعلىىيعلمرتبةتصلسرعة!هذه!ساعةلمكم-ول،=35!*=(غد!

ثؤيدلىاللّى!المكتعملهالدإصف!ةالأرصادعلماح!يسمبالا!!عصا،اصن

وصعفثىللثوأقعلعىإعحبا!رهذا،علملاساعه/كم!كا!شعنكمعرعثفا
-،!-
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3قواف!صلها؟عماص!9بو!ل!!سموعتهـاعلرةالفرأقيوك!!التى،لممليعات!يح

9أالأن!ء!،،فر3باتجركلمحاصغآالري!حع3ولسايمالا:تعالى

إدي!ت!-إصسو!د،5!ر،،(،لمكاص!ظا+العشايانص!أنأيضألئايتصْ!ودسبىف

4؟تيمأ-إ+هإ،كأ-خ.ا!بنىإ.لحماهـإقيإإ-::دج!في-االشمرالئص"االسماءفىالكوئى

بحر؟،،ءإخ!-لخع؟-!لحر،نقيضت7اإكلةاا؟مراألممربعأحد!ااثن!ينمتحركين

هلأتيخ!2خحوجيمصم"لمأقيقيظذه!ذوالْفر!ذ!التعالير!ى!ومحلمعروثض)القمبى(

انعقد6ة!إنىنصلوبهذألم!ْ!وثثه!اظمنةألفهمق!ىأ،4!اييو"

1االممميفىمقدإدفىالمالاليليةبمقشضى Jْالواودي!ا!منينوإ!ختل!ف،،فتيم

أ)بطىء!للقحمرجهةمنالسوييبمالكونىللأمرالهمممرعثينيأخطلأفطالآيلأفي

ص!كمأجداالقليلإلا)!جميعاالمفساونفالمك!اوعليه،أخوىجهةمن

تكونة

وأح!أرصْىيومفو،الكرنىالأمو!فطعهاألشالمم!أنة

ت!مريةم!نةألفطفىمدارهن!القعرعل!االك!الم!معافة!

لعد!والمثي-س!لجأالقرأدنيةالعلميةالفلكد!الودمحيل!!والقمرأقاصكتبارعلى

."تعدونهما"نىالقوللوصفلىممواعاة.الشحهورلىالسنين

ك!انا)الفعلعلىتحتوىالسجدةآيةفى؟ا!ه!قداكاق،أعبارة)7(

ايفعلعلى!ليسى،وال!وامالأ!ليةمعنىعلىقي!ا!معىكصوضحهنايدالطوبف!كأ

دونوليوهادائماكذلكمقدارهسيظل:أىأمقسد)!ه)كا!أى،الماضى

محيطا(دثئئجمطاللهوكطد):تعالىفولهالفاهـ!!كليمعبالقيا!بىتغيير

و!اابمعئى!ا"كان"بأبئالم!سرونيفسوهوال!كأ(126:الئممعا!)

(اللبا!ىفتح)،،كذلكدائعاسبحان!

-6لا---
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الوسيط-المعجم)والحدالمقياسبمعنىلغوياًفهو(المقدار)لفظوأما

الموصوفالحدعنتريدأنيمكنلاالأموسوعةأنأى(العروستاج

الحدفىلأينشتينالعلمىالمفهومإلىالإشارةهنالاحظ)الكريمةبالأية

.(الكونيةللسرعةالأقصى

حدلهالسماءفىالسيرأقتعنى(مقدارهكان)وصففإنوبهذا

ولامحد!السعاءفىالكونىالسيرنهايةأنأى،سودتهفىأقصى

كماأيامكممنحدو2يومفىتعدونمماسنةألفمسافةأوسيريتجاوز

!!:تعالىقولهأن،والطبوى،كثيروابنوقتادة،الرازىالفخرأجمع

السيرمقداريعنى"تم!وحمماسنةالف!مته!أفى4كا،يولمف!إليهيعوم

:عباسابنوقال.تعدونمماسنةألفمسيرةيساداليومذلكفى

أيامكم"منيومفىسنةألفمسيرةيقطعالأمرهذاسيرلسرعة"

.(القرطبى-الزمخشرى)

اًماهنا،الأمريتضحهناالمختارةالتفاسيرلصفوةالرائعالتوضيحوبهذا

حساباتفىالقادمالبندفىسنرىكماأذهاننافىالعلمىالمعنىويت!عمق

جمعهاالتىالتفاسيرأنوارهذهفىلإجرائهااللهوفقنىالتىال!سجدةآية

والسنةللقراَنالعلمىالإعجاربهيئةدودحمحمدالطبيبالباحثتلميذى

الشيخفضيلةالمناسبةبهذه!أشكر.المكزمةبعكةالإسلامىالعالمبرابطة

أثنماءحساباتهاب!إجراءوتكليفى،القضيةبهذهلاهتمامهالزندانىعبدالمجيد

منجمعأمامالحسابلشرحالمكرمةلمكةوأستدعائىالمذكو!ةللهيئةأمانته

مقرفىالغوضلهذاخصصتندوةفىوالفلكوالفيزياءالشريعةعلماء

هـ.0141الأولىجمادى3-افىالوابطة

-86
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يولمف!أليهيم!7ثيالأو!أإل!السهاءا،مرمنيدبر!تعالىقوده)3(

الرازىالفخريقول!5:السجدةأ!تمدو،معاسنةألثتمته!او4كاح

بعد-وت!عالىسبحانه-المولىتدبيرانقطاعهناالمرادليس:القديروفتح

واستمرارهالتدبيردواممنهالمرادبلللقياسهناالمستخدماليومانقضاء

توقف.دونالدنيافىالأمرثفاذامتداد:أى،واستمرارهالعروجودوام

الألوسى:وقال.اللهأمردوامإلىالشريفالنصأشار:حيانأبووقال

وكذلك1،(يدبر)تعالىقولهفىيعنىالمضارعإلىالعدولذلكعلىويدل

توهمببطلانيحكممماوالدوامالأزليةيفيدالذى"كاناللفظوكذلك)يعرج(

واح!يومزمنفىالسماءفىمكانإلىالسيرانتهاءأوالتدبيرانقطاع

ف!!

العروجأوالتدبيرعلىعائد(مقداره)فىالضمير:مجاهدوقال

يساوىيومفىالمنقضىوالسيرالعووجأوالتدبيرمقداركان:أىوالسير،

،(حيانأبو)سنةألفمسيرة

سنة(ألف)فيهالسيرمسافةمقدار(يومفى)يعنى:الألوسىوقال

قياسكوحدةيستخدمالشريفالنصفىاليومبأنكذلكللتقرير

تمامامشابهأخرنصفىتعالىقو؟فىواضحهوكماعيارىووعاء

!ألثفرلكلمحئ!يوماوإح):تعالىقودهفى(5)السجدةلنص

!47:الحجأ!تمدوحمصاسنآ

والحجالسجدةسورتىفىالشريفينالنصينموضوعأنهناويتضح

..فيهالسيرمسافةباعتباراليومقدرحيثواحدةفيهماوالمقادير..واحد

فىاليوملأقبالزمنخاصاالتقديرذلكيكونأنلاستحالةا،سنةبألف

61-
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نظم-القرطبى-حياقأبوالقديو-فتع2ء-الطبر)الدنياأب!منا!نحم!

ل!الدنيالىيوم(الم!مميرزاد-كثيرابن-الرمخطفمر!-الألولسىإلددر-

الأَلوسى--الدررنظم)سلي!امنسنةألف-ال!ق!ذالففى-يسا!

(الومخشرى

العر!جانئهاععلىيدللا(o)السجدةفىالكريمفالنصهذا!عل!

يل!لولكنه،معينزمنفى!التقديرالتدبيرعافقطاأو-هكانإل!!ال!محير

نو!صثلىنو!االك!نىالأمريتضح!ب!هذا،السما-فىالمد!حمكةحعا،على

القرآنيآ،المعادلةهذهفىللحساب-اللهبفضمل-ا!لول!يممهد

الأمبرالكونىبوأسطةاليوبممسيوةمعادلةعلىالمفال!رينم!ظمأجمع14)

فىالمحتبرةالسنة:حياقأبوفقالا،قموي!كهمنةألففئالقصمسيرفىم!

قولهمىكماعنهبديللاآنىقاحكموهذا،القعريةالسنةهىالاثريعةهذه

تعالى:

!الحللثاب!الللمغيكمح!!لتعلمطاهنازلىوق!و4فو،)وألقصر!

(5:ي!نسإ

تعاكا:وبقول

:9118البقرة)!وا!بمللنالىههـم!أقيتقلأ!!ةمحرويدل!تماال!نثه)

التيفاسيو:مجموعةفىوقالوا

معنىفيكوق،.المناؤلفىالقعرلعميوعلىمبنيةالقعريةالسنا!فمهو!

.اقصريةسظألف!مسافةأاْءق(-تعد!نم!استةألف!)-مممأقةأ!سير

مممنة.ألففىالقصرسيرأ!

لأ.
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ألي!ةيالونأنيلومصكامألف!ىس!ييعلىيقاسال!ذىالطفال!مئفعإنوبعهلةا

هياصنطو!!هنبمانتظام!ي!ععيرا!امالألففولأصلهولكوق،8م!فع!اددهاث!

صله!ايصَعبفز!رةاي!ضحا!اليستالإبلليسقطمع!اوهذااالطمعاءمىي!كليد

اللها+ئتادفىانذتالعياد-المقياسو!ر،القعر!قهناالصيال!وسطةإق.

غعنةأففةصععأه4اللآ!صتليليفهيسص!ح!الذىا!منمصاءففالسوع!ةحدلتعيين

مدةفى/!!لىزنجدألحص!%لم.مذاأداصتاواحا!االيىمقى.قفت!!حدلرقطوعةقعرية

)5(السد:ةاليةهقالخادصةانطض-عييةأسداكرإد!اكفى

!ص!!؟وسطمل!مى%!المعم!ه!الْة-+أفي!ا!!يهكةا!ثم!ءك!فى-.

كتثبيوا؟خْيرةألئ!آنيةالم!إدال!إدح!االقفا!لحعيوتدءطصْروكنوصئاااوب!ذ

انشدف!اح!ا-لةالالطف!نلتنناوذرسموف،ه:العشفتةآليةثعنطم!دصثنرياضو(

الحدمه!ذاأقالقا!!ئمىعزيالكلنثبتوالدخلاليلانفصيلىثمنبمؤيدال!تيالى

لتتعرفدثهلمممم2!لأ!9!،!وقدرهالهوأءاْوالفراغفىالضوتس!يكة

إعلانهتمالمعفىينالقمرقفىفي!زليائىصب!اْاْهمفىالقوأنيةالمعجؤةعلى

.م1!ا.3!امأينشتينب!اسطة

ثأل!دبك!ف!يوما!إفأ).تعالىقولىأنالمفسدفلينمعظ!ميرى!ه(

،!؟لأ:الحج!(تم!وفى!عاللالئه

نال!سهناأيضلااستححمدمتحيأ)3(ألسجدتأآيةمىالمرادهدنالسعه

شوحنا+إكمافكانت،المسافأتالس!يووقطحعىللدتعب!يرالومن!يةالوحدات

عاعةسرعةسكلىللدلالة(زمنياستةآلفمحندنااليوميس!ا!ئأنلاسمسلحالة

سنةألفصممافةعنتويدل!تعالىاللهمللُفىكونيةسمر!كةاْى،وشأملة

أيخامكم.مقالواحداليوح!فىت!عدونممآ

(لأ-
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تعالىفقوله،اللهملكفىتعنىهنا(عند)لفظ:العوبىاينقال

الدرر-نظم)وتعالىسبحانهوملكهوحكمهتقديرهفى:أى!رلئهلمحن!)

الشوكانى(-لقوطبىا

النصينفى(سنةوالألفاليوم)القياسوحداتنفسواستخدام

واحد،فيهماالموصوفأنعلىيدل)47(والحج)5(السجدةفىالشريفين

الكونية+للسرعةالأقصىالحدنفسعلىيدلكليهمالأق

مواسنة!فألفرويكلمحن!يوماوإ،):تعالىقودهإن:الطبرىوقال

)5(السجدةنصمثلسواءهوا47:الحجا!تع!ول

بهذاقضىقد-وعلاجل-اللهبأقيخبرنا:)47(الحجفىوالمعنى

علىتدلعبارةعقبالايَةهذهجاعتولقد،وقدربهوحكم،ملكهفىالقانون

مغكنوعبهمالعذابوقوعربهمنيطلببأقلمحمدالكفاراستعجال

تعالى:قولهفىالإلهىالقانونبهذاالودفكان،عفبطللنبىالتحدى

ربكعن!يوماوإىمولمح!4اللهيخل!ولوبالم!أبويستمجلونك)

،!47:الحج)!3تم!وم!اسنة4!لؤ

الزمغأنعلىبل"كا"لفلالفظفىهناللتشبيهالكافحرفووجود

يومفيالمقطوعةالمسافةعنالتعبيرهوادالمرولكنبذاتهمرادغيو

الله.ملكفىبطئآخرلشئسنةألفمسافةتعادلسريع!ث!ئبواسطة

مالبياقلإلهىالاقتدارواوالمقدرةالقدرةبإظهارلبليغالتعبيرايتضحوهنا

مقاييسكلعندهاتتضاءلالمقدارفىعظيمةسوعةمنتعالىاللهعند

كلهاالأمو!لسيرالأقصىالحداللهبهاقدرالأ!ضاًهلوخيالوتصورات

:أى،والسماءالأ!ضفىموجودةسرعةبأكبرمثلافضرب،السماءفى

لأ3-
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الكون،هذامادةمنكونىلأمر،.المشاهدالمادىالكونفىسرعةبأكبر

تعالىعندهوما،وافتقارعجزمنعندهممامدى-أدركواإن-فيعلمون

سوعةفىالأقصىحدهاإلىتصلسرعاتعندهاللهلأن؟واقتدارقدرةمن

إ!!الغيبعالمفىوتفوقهاالشهادةعالمفىالضوء

!عرفاأتىولماذا؟(5)السجدةآيةفىإليهالمشارالأمرهوما)6(

قولهنتذكرذلكعلىوللجواب؟النكرةصيغةفىورداوالسنةاليدمبينمابأ!لى

موضوعهوالأمرفإنوبهذا!أ،رفاإل!السهاءمكببوأ،مر):تعالى

التدبيربمحلبيان!ا!رفاإل!السعاءمك):تعالىوقوله،التدبير

وبياق،ملكهفىيتحرك:أى!إليهيبمثي):تعالىوقوله،وطبيعته

وجل-عر-المولىعلىعائد(إليه)فىالضميرلأق،المدبربالفاعلأيضا

كما-فهو!تمرو!،!حاسنةألورمقدأر4كا!3يو"ف!!:تعالىتودهوأما

!والأرضالسعاءبينالفراغفىالكونىالأمرهذابسرعةبيان-ذكرنا

بمروروالقمرالأرضنظامفىقيعتهعاتغيرعلىدليلوالسنةاليوموتنكير

بينماالنظاملهذاالدائمةالفلكيةالقرآنيةالعلاقةبهذهرتباطهمابالزمن

والأرضالسماءبينالموصوفةسرعتهثباتعلىيدل"بابللاالأمرتعريف

مطلقا!ثبوتاالكونيةالعلاقةهذهقى

ينقطع،لامستمروعروجدائبةحركةشكبلاهىهناالتدبيروطبيعة

أ،وفا!إد)و،المسيرابتداءعلىيدل"السماءمك):وجلعزفقوله

علىويدل،السعاءموضعه"يعرجلاوالفعل،المسيرمنتهىعلىيدل

!يعرج.مستقيمخطفىالسيرعنحيودالعروجلأق،انحناءفىالحركة

خطوطفىأووانحناءميلفى،تحديدبغيرمطلقايسيريصعدأوبمعنى

مشيةحاكى:تعارجوهنه،المسافاتوقطعالحركةعلىفيدل،ملتوية

لأ-3
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!رطاخ!طه:لئو-ا!مصربخ4!مالانعط!؟!يتبرخالمثهئ!إنعَربمن!لأ!را

.(الودلهيطلمد!ا)مل!ية

هذامادةمنجمونىوجودعلى!ايلىل،هناالأمرهو(يعرج)!ثاعل

الأهربينهلناالكونىقترانtابلىلاللأدالأرضالسماءبين،المنظورالعالم

لنا!هعهودبأليمعرثيوهوالأمر!أقطب!،لناالمعهودةدالأرضوالسماء

يئحرلظماكلمثاالأمرليشمل!بالالى،وللجنسلالدالدتاتى(ألي)لاق

حدميثاياتب!ل!د،!ثصرحهاا!محمابقالثرأنيلأالمعادلةطبثاالموصوفلألسرعةبا

السرعأثىالصوءتمثما!كايقالنالوتوينو!حعس!صاتالجاذبيةأمواجأئا

!عل!ثياسناخايثعا!ذ!الكونىالأمرهوهنابالأصرلمالصراد،القصوكلأ

معث!ياأ!وا!ييعس)ك!إد!ا؟كاالأيلأفىبسرعلظصرصوفهوك!صا

أ!ى!ايداجلالتكوينىالأصر:أ!ى(فيكون)بكن!ص!ثاأصرا!ليسمجازلمحا

من41شل!طووالى-!ت!عايىسمعبحانه-االول!إليهيشير!الذي3الثئىالأمبر

د!يما141(!لفيأخومرج!عفواالأخيوالباللامق!7(البغ!داجح)ادعدم

ثل!بدلل!كئويلةلسنة!خاضج6التسيخيرط!الىآيهـالس!دهثىهطاالأمر

اجممات!!دائمهم!ذمبنفيللا!هحد!لألمهيكلب!ق!اد!محدد(تقغ!،ول!

،الهامايكرنىالقافوقل!هل!اطبقاسرعته

أنه!ل!المف!م!بيضن!كصاصجا!لم!األيخوياهفاايأمرالممى)7(

إليهـ!بربمثمالأدخ!إل!!السمامبنيتدؤلدالعقاباليالثدابد!اال!!القفعاء

سغةأ!فى!ادلطالأخ!و!ا!ه!ابأقفله!ليفجلالقطاهةي!لمعبحمافه

اي!هـلالأق"تعكلرقم!الااللنص!اهريخال!وأ!!ذا.أهماله6لثممد

سكبراخعو!جعندظسنةبألفيإله!يومبسمالنهابرأء4ألىْكعالحع!ابلنايخضع

للفىمن!ليية3اللذات!إخضاعالنحى
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فىالشوعيةليفلبالت!الوح!ىبععنىشرعياأأصهـئاالإصو!يعى)8(

كانولو.كونىاةمرأأنعلىيدل"2الللم!امن):ؤعال!فقوله2لطاحالت

أ،وول")إل!:تعالىوقوله.العدماءمقب!!(اللهعند!نة)لاتعلىشرعيا

هوالذى(الإنساقإلى)لقيقشرعياكان!لو6كعونىا"مواأنطىيدل

الذ!الأمرولأق105،،!الأ)فاإلم،:تعالىق!ولهمىْبدلاالتكيفهحل

بلنبعودلنفإن!ش!رعياكعالتودو!السعماءفىويعو!ي!عودالذىه!اللةدبوه

الأد-فأ!ااالحالحغيرالنازلىالحالةهذهفىلأنا؟!ههوالعمليعودالذى

!فىوالأ!ض!السصبينوالطالعالنازلنفسههوالبحثهذافىهذ!الكونعى

أطباكئتمساانتهتولكئنهادأئممةليممتالمثسعيةالأمو!أقكمات!عالىاللةملك

ودالْم،مصمتعو)5(الممصجدةفىهذاالأمربينعا،ألوحىوأنقطاعاللتنويل

الأ!امموبينمعاالكونفىدالْعةثابتعةلسشهّالمقيدةالكونيةالأمورمغأى

اكمبواخوىلسرعةأقص!ىحمدأيفدالهاوهذه،الملالْك!ةتحسعلها.الشوعية

تعالى،قولهفىكماوذلك،السجدةفىالموصوثةمن

سن!!ألفصكهسيرم!ف!ا،!9لممايو"فيإليهحعوالر4المماثيهت!رلأ!

ذلخا،بعدباللفح!لحلاللصه!الثئ!ادلولممود(،:المعارقيا

اللععلي!8معللىلاختلاالاه!لأكيااليمل!السم!د،ثىا!اهداف!!طعربطا

لمهمذامط!ال!ةالهلالْلئةاحكلتبياوإلىلف!عركلدليلىله!ويطالم!سثمديع!ع!ى!!ها!يد

امرا!بمرالئ!فالم!)تت!عا!لقرلمهخ!اطىلالطمأس!ثئ!ادااللعالسجع!دة!ىالأهر

م!حعينةلبل!م!ملنح!قت!ك!والملانكعة2ممامالنصهذاأدئادفم1)15افعا!!اصتم!1

ومسلأنكنةأالنصووهلالْكهأالموتطكهحثلاالاقرآنثىحاليهامنص!صي!

نكئرةودد(أمراالمدبرات)فىالأممرا!2ثمعا،الدك!وو!لافك!ة"العئ!البط

الأصيدلبره!وادىاللهأن!عا1)5(ال!ط!جدةثىالعامالكعوطىألاهو!ييعل!

لأ-5---4-
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،ظاهرهعلىالقرأنىالنصتوكوالأسلم،الملائكةوليس)5(السجدةآيةفى

لمعاندةداعىولا،الملائكةوليسالأمرهو)5(السجدةفىيعرجفالذى

بينالسيرحيثمنيميزالقرأقأنكما،ظاهرهومخالفةالشريفالنص

الترتيبعلى)5(والسجدة)4(المعارجأيتىفىكماالكونىوالأمرالمكة

تعالى:قولهفىوكما

!:33لنحلا)!رلكأصرلّ!يااوالممائ!ةلّيييتاا!3إ!ينظرو؟هلى)

الحالتين.فىالسيرمعدلاختلافعلىيدل(أو)بحرفوالمفاضلة

بتدبير-السلامعليهم-الملائكةقيامعلىشرعىدليلهناكفليسوبهذا

تحويرومحاولةلتحميلهاداعىولا)5(السجدةاَيةفىالكونىالأمر

الكونىللأموكونيةسنةبيان)5(السجدةفىالمرادفإقوعليه.مقاصدها

حدمافىالموصوفةبالسرعةالاحوالمعرف،واللامبالألفلغةالمعرف

تعالى)قولهورود)5(السجدةفىالأمرذكربعدنلاحظكما،الأقصى

يصيبالعامالوصففهذاأ)6(السجدة)"خلقهشغكلىأحسكالدفى

وتعالى-سبحان!-خلىمابعضمنحادثشئلأنه!ويشملهالمذكورالأمو

فىقدرىكونىأمو)5(السجدةفىبصددهثحنالذى(الأمر)فإقوعليه

الأقدارلبعضوصففهو،تميزهوسنةبقانونضبط،الأسبابعالم

وقد!هشئكلاللهأتقنولقد،الوجودهذافىوعامثابتلقانونالخاضعة

الغيب.عالمفىحتىبمقدارعندهشئوكل،تقديوا

متهرأر34ئاى43يوف!إليهوالروعالمماك!ةتحرم):لتعالىيقول)9(

قالكما)يبينالكريمالنصهذا(4:المعارج)!دللفةألفصخمسيو

وابنعباسابنفقال،والروحالملائكةلسرعةأقصىحدا(المفسوون

والمعنى،الاخوةفىوليسالدنيافىهناالعروجإق:سعيدبنوهنذرإسحق

لأ6-
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أبو)سنةألفخمسونالمسافةومقدار،هذهأيامكممنيومفىتعوجأنها

لألوسى(واحياق

مادةغيرمنلكون!البشوىالقياسخايقعلاوالروحالملائكةوعالم

لأتعدوقمما"عباهـةمنخاليةالايةهذهوردتولذلك،المنظورالعالمهذا

حدإلىهناالآيةأشا!تولقد..روايتهوصدقالقرآل!دقةعلىدليلوهذا

..ضعفابخمسينالسجدةآيةفىعليهالمنصوصالحديفوقجديدأقصى

نحنلأننا)4(المعارجفىسنينامنوالسمنةأيامنامناليومأنفرضعلى

تعدوق،ممالاعبارةمنالشريفالنصهذاخلووأما،بالقرآنالمخاطبون

علمنا!غموالووحالملائكةسرعةإحصاءأبدانستطيعلنأنناإلىفيرجع

...بمقاييسناالقمريةوالسنةاليوممنكلبقيمة

)5(السجدةاَيةفىالمبينالسرعةحاجزتخترقالملائكةفإنوبهذا

وبحد،الغيبعالمفىأكبربسرعاتوتنطلق،الشهادةبعالموالخاص

أخروياوليسللملائكةدنيوكه9لعروج)4(المعارجآيةفىمبينجديدأقصى

المعارجآيةفىاليوموالخيالبالوهماعتبرواالذينالمفسرينبعضاعتقدكما

سنةألفخمسينوخيالهمنظرهمفىيساوىوالذى،القيامةيومهو-)4(

ظاهرمعيتفقلاتفسيروهذا،الآخرةفىالعقابوهولالعذابلشدة

،ويردكلامهممنيؤخذبشرفالمفسرونحالكلوعلى،النص

المعارجأيةعلىتعليقهفى-عنهاللهرضى-الألوسىقولأعجبنىولقد

سرعةعلىوقفععنالملائكيةالسرعةهذهتبعدلمدمان":قائلا)4(

أل!عوماالوصفهذاأجملفما؟قديرشئكلعلىاللهأقوعلمالأضواء

هنا!التشبيه

لألأ-
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!المفىللسوعة!برذخاحدالىضعالكويمألقوآؤ،بأقأقونمايحال!لْالىيي:أ

أي!فىالمعح!نهالم!ن!ماهدالكول!ىأرمالمف!،نِدف؟ء!قيمالعم!ايحنضا!نش!اد!

!قي!اسمئآي!خضْ!علاالايد!عان!فىالقلسد!كةأخوحدا!خحعبيثعا)!(أثس!دة

!دلاللصث!مككئ!نو3يجه!لا)4(المدا!بمأي!ة!ن!ى!لغي!بمحالمور!ا،ذ"؟نط!كهولا

!اكبمأر!!عدواشاظلعايد!نالذي!نالعسفثمرق!+حةو!هللعك!ذبينمطعن

ئ!اللع!بيئمعا)2!ال!سجدة!ىلعمن!ةبا3لف؟ليوم!قيدعوثان!رآلْىفى!مخ!إتعأ

ي!حعي!طكلأب!عحالمكلةبواولكئنهم)4!المعما!جفىمدسنةألفبرْصسينالي!م

تعالى؟بئقمفىكما،بعلعه

913:ي!قثع!وا)!تاؤيلهثييأولماب!لمهيحي!طوالكلبهاط!بوألبلى)

يلللقيؤثهـ!!بهأ!ال!ماأنثاءفلمميا!تيكل!ب!لأأ!ق!):سمبحانهيهوق!

!6:ءالشحراإ

)5!المعحال!جالسحجدةف!الشريالينالطغصينهموضوعأنيعلمرنديالي!تهم

ث!هث!ا،السطوختين!اختلا!العالم!ل!واحالّلاف!المتحركينلاختلاف!ختل!)14

مقال!حةي!عر!و!قويال!يق!م.لي!نكانوال!!أ!وهقامثىاكر3مالعامثى

كلها!عل!ات!هل!ىإل!حدلعدإنه.،قياس!معهاف!ست!طميعلغال!ت!الملائك!نةسرعةلمكلحر

هغثهمالضسو!!عموحكةثال!وقطسموحكتهمأندطمل!ا!لدعالملافكةأنهلىيدلى

ال!صىلعدنقعل!يطلتصحركاالذكلاوالمقحد!دال!ادلثالمحلو!الوص!ردمحالغ

!سطرعة،!!هلتعالىللهإلايكوقلاالقعد!ةطلاق!ةأفاصملى!دلايل،!التقدل!

الضو!س!وهةتجا!تأل!هادغ!!دددبفيرمطلقةلار!كددةIد.مالملالكة

الكئملنحغلري!ةيخ!ضغأعل!!!اللها!ت!قكقيمدمامحلى-الملالْكةسوحد،لثاإنبلىا،

قأا!ا3السمرعةل!هذ!صحيح!امضداعف!االضوءلط!رعةبوزض!!هثم!لىالثى

قاإلىاللهويفىلبه!ا،الض!موءسو!ثةمن!ربماعدفلأثهث!نىمععلكيوقالمميمو!ثات

ت!الى؟قولهمقأفيهمكئعاضعلا!سثل!إلىتصلى

V-
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الخلقفلايزي!"و!با؟مث!فهـوالالاثاجنحةأول!رلطالم!!!المحلى!

(1:ثاطرأهْحي!و(!غلمحل!!لىالمهياثماءاةما

ى!4بنلى!اجع)الجنعالمثىجبا!ةسرعات!كننأيضااللهحدثنا!لقد

(لقادمالبمال!ا

،"*

الأ-
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الفالثالفصلى

إل!مأول،الفي
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أ)2بلم!جدةآلةفىالكنولمنىأف!مرطم!يعةعنالممعابقالئصمل!ىتحدثمنا

الب!دفىلعلوهـ!ح!عب!هاوالث!ىوايأر!السمعاءبيهطعظصبسر!طوالهحعدد

دالأهر-ال!اليش!ة!!أصوالكون!الأموةبايطا!اتمحييئ!عن!انرد!!حلننا)الضا!م

لإكستغيذوالثاثى،المث!عهادةعالم!ىعظم!ب!مطرم!ةيشحوك!الأرلا،لمملائكحىا

ا!نالةتحملهوالث!الث(!يكود!!)لقافوقخعاص!علأ!3لئن!طذهفى!منا

هلةالإقأدل!مط!الماالتاك!ليويقعال!)الغيل!هال!ثحىهظ!أكبربعمعر!ة

دئمثلى،الأ!لال!لْوح!حنكد-ل!أمعردهونمعم:لىالج!اب؟إلهىأم!رال!محوء

عمالغبل!يال!ملىنذ!عالبوؤخبلىالش!حهادةمحثالمفىا؟!مىاال!حعد!رهاقه

إل!ىكحأص!والفىيمالقوألىْثىالع!معوءفىكرو!دولق!د،ة،ال!يمدطرسكحالمالمث!سها!ة

ئعال!،قولهثى

با!بعمو"!ل!مح!واحح!لمالىأ!وناوكلا!بغ!فىحنل!قنا!شلأ!إ!نا)

155-اح!9،ال!ع!أ

بمقدارص!و!يطالو!طث!ش!عثلأنبثل!!خل!اهشعئكلىانا؟!معنى

أه!نجاوهآة!وص!هووتوله،!م!عمتقو،ثابطة!عذولمقمقد!ة!الإ!طه!دد

د!لالاا!ل!قهذاهنن!فى!!ىالل!ديرلهلالمجاق!!ل!باليوةإ!وأح!

ا!ل!وهـأ!بمال!عوءالموحلعوثطالأمرك!ون!ي!لأعلى

د!محالى،والطهعص!ةالم!عيرثى:ا!أا!البمح!مو!مع)،الأ!س!حىتحالط

داللمميم)الس!هحا!ع!!الماسط!ع!و!الى6ساللع!عيىالتص!كس!حصعك!أ؟الطل!وكلط

لبع!لعصثسالل!حعحبمرلبهكذا)وأ!ا!رر!م!طلمحبمبصعئى(لمج)ال!لسعلىمق

،.،الدل!طي!(المع!م)دالضص+ألرهي!ض

ا!فىللسليربطيافعال!عر"دلصر!لتهلصيرأدطيمقروالكوول!مال!رانال!إقو!ليه

س!9!
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،والأحوالالمقدارفىالكونى!الأمرالضوءبينهناوالمعاثلة،وسرعته

المعانىواضحةوالاية،وتكوينهوطبيعتهالضوءكسرعةإلهىأمرهنافالأمر

بهويمربالبصريخطفالبرقمعناهبالبصواللمح:الرازىالفخريقول

أبوويقول،السرعةغايةوهىفائدةفيه(بالبصر):تعالىوقوله،،سريعا

وهويُخسمابأعجلتشبيه(بالبصركلمح):المحيطالبحرفىحيان

البرقلمحبحركةحقيقىبتمثيلالفراغفىالضبوءلسيووصفاْحسن

المخاطبونايدركهاوصكامةمرئيةظاهر!وهذه...الخاطف

الإلهية.الأوامرأحدالضوعأتهناالقولوخلاصة

منالضوءتكونإلىيشير!وأط!ةإ!امرناوما):تعالىوقوله

لفظةووردت،،،السوعةمقدارفىتماثلهامعمتعاقبةمتماثلةوحدات

الفخر!يقول،والهيئةالشكلفىالأمرت!نوععلىلتدلمنكرة)واحدة(

كانترىيافهل،متعاقبةوحداتمنهنايتكونبالبصراللمحإنةالوازى

فوتون،أو،كمة:والمفود؟الضوءكماتنحننسعيهمايقصدالرازى

بلكلهللأمر!صفاليستهنافالواحدة،لغرياالمقصودهوهذاأنوأعتقد

تكوين!حدةإن:الآنعلميانقولونحناوبنائهتكوينهووجدةلأجزائهوصفا

كماتتجؤألاالتىالجنسمفودةهىفعلاوالواحدة001الفوتونهىالضوء

الاَيتينفإنوبهذا!فوأحدةقع!لوأالىخنهتيفإث!):تعالىق!دهفى

تكونواحدةله(الضوء)اللمحأنتبين(05-94:القمرأالكريمتين

فالاستثناء،تتجزأولاخصائصهتحملالتىالكونىللأمرالأصيلةالوحدة

يدل!الذى!وأح!ةإ!اموناوما):تعالىقولهفىالحصريفيدالنفىبعد

تكوينهووحدةالأمرمنالجزء(واحدة):وجلعزقولهمنالمرادأنعلى

لأنه"مقنث(واحدة)و،مذكرفالأمر،الجنسفىللمخالفةالأمركللا

-،8
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الصفةحيث(واحدإلاأمرناوما):لقيلكلهالأمروصفالمرادكانلو

علىيدلالدقةغاي!ةفىالقرأنىفالتعبيرهذاوعلى..الموصوفجنستتبع

.الفوتوناتعلعياالأقنسميهاوحداتمنيتكونالض!أن

،تتجزألاوحداتمنيتكونإلهىأمرالضوءأنقرأنياسبقممانستنتج

بهذهكلل!محمداأدرىفمن.الوجودهذافىالسرعةغايةتعثلسرعته!أن

فىالمحقوالخبرالبليغالجامعبالقولياكىحتى؟والنورللضوالأوصاف

قودهفىتعالىاللهوصدق!بالبحوكلمححواح!ةإ!اموفاوما)تعالىقوده

سبحانه:

!166:النساء)!بملههانؤلهإليكأنزلىبهايش!رالله+!ك)

المعجزةالقارئعزيزىلكأقدميلىوفيما،الإلهىبالعلمالقوأتنقلتعم

لأعظموبرهاقوكإثباتاْقصىكحدالضونيةالسرعةحسابفىالقوآنية

فىمذكورهوبينما،العشرينالقرنفىأيثشتينكشفهفيزيائىقاتوق

تعالى:اللهوصدق،السادسالقرنمنذالقرآت

ثين!بصونبادولتيعلحك+للمالميكثضكوإلىهوإ!3)

.(88-87:ص)

أصلبأقتوحىالتى)5(السجحدةأي!ةفىالأمرطبيعةأوضحناولقد

معرفاورد!لهذا،ومعروفمحددواحدكونىأمروسمائهبأرضهكلهالكون

ثيا،و!أإل!2الس!اأ،مومن)يدبو:تعالىقودهفى)الأمو(دفظفى)بأعل(

.تم!وىمام!اسنةالثفمته!أر64كايو"ف!إليهيمر7

مماوبالعكسالأرضإلىالسماءمنالأمرتحولهناتعالىاللهأفادفقد

مستمرةبصفةطاقةإلىوالمادةمادةإلىالطاقةتحولاْعتقدماعلىيفيد
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ثىا!أمروقدبير.منقطعومحْيودائمات!حولانهايت!وحتىالكونبدأيةعنذ

فيص؟(اطنإلهىوبدسورسبحانهالخالقبداسمطةخلقههدالكدنبلايهّ

هافلىيمإيثنعاال!عظيممالانهـالجاوعئدالفمادمالبابثىسثنعوفكدأظهر!حيث

الإ!شماعهذاعربمف!م،صداعاليةحوارةدوجةفىالكونص!لأ)الأمر(وه!

منأ!:الأوض،إلىالسعاءمقهتحول!الموصد!ف4بالسرحكةاللهطعافى

فىسئعوفةالذىكا؟2!مىك-،؟طأيثشتينلقائويأ)طبقال!لس!يدإدض!تمو:ح

هنالقصهـرىبال!مد!عةلليعوجاالطمم!طاءإلىالأ!ض!من!متحولا؟لفادم(الباب!

بقانونهأبنشت!ايئوصفهاح!ستعو!!يؤيائليةعي!ليةلمحىثمو!طماإلىنجعسيد

الطاقةط1أ!كس!2=طالعمئعرينالقرن!ىفيزيائىقا!وءقكأعلمالشهيو

لال!االطلوءسعرعةهربع*كالكتلةضوبحاصعلىتسال!

)5(ألمدل!جند؟اي!ةوثى،55(-4)9الثحوأ!يتىفىالكؤثىثالأصو!هفذأ

التىالئيولمريفووج!سليمماتالضاذبيةأموابمممنو2أقراثه!اْسغرتهالضمو.هو

البحثم!هذاهىالتىل!قالئص!الالضاعابالسرغ!ةفىجميعهاثتصوك

أصعللهو)18الع!حد،بآيأ!عر!ثهالموءصط!الأطرإقصما!الكلاليطهذابل

الامعولمحرصودهه!المر!ة3ا!غال!وقددت!ه!د!دالني!!لى!ه!دليلالكؤي!

أللمة"و!أكاأكلوت!الىقويهثيكعفامق!ودقل!ثهىول!لل!"يرانقل!ممكد!!

81!الأم!والب!ألمحال!!كأ"!!رأ !r

أطمر"لمحمنمواق()؟أب!كنالى!طال!عفالب!ثىالناقديغأ!ديت!ثالىهذاود!هم

يتعال!صْىالذ!طا!اتع!الحكئرم!لاطىدإضككلها!ضسوء!لصعوعهْلإئص!هالله

غ!يو،كط!هليهال!دئغدلقدهف!أفى(لثلْ!24!ئمع4!االقوأنئصو!مغ

ئ!ؤدطللهكنالمث!مطعل!!!اضلعدالأمرالنالدلمماذاأدوكل!دلا)!(الأ!هرهمجلةثى

!عل!ة"يحط!أليبها!بلاا"بمكتمانى:اللهوصدولقوالألى!االسلعمكلات

--ا-+-.----ا-6"صت
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يتجبىالقد!ل!امظهركلهوالوجود!ا!ك!فيمولاءمن!محكئا93(:أل!ي!ه!

قو؟ثىكحماال!وفيثىيث!ىء!لىا!مُ!اهلىالأهصيهذأمخثلد؟هـبمظاهر!ليه

هلمثخرات"وال!و"65(الحح1بافر4،أليحو!*ل!هـوالطئهتع!ا!أ

:فلأعرا)افي4،با!ه!دضرالئج!4واوالف!ل!واللثليلل!،(\!لالح!لىا)فر4"با

الإفراديحطيفأالطا(لأمرورد!ل!ى3!؟القمر1ملم!و،اهرهـو!لى154

ل!يبحانهاللهيمست!مهالذى9اْهومغمئمددةحالاثكونهاكلل!ي!لىالن!رة

ومئتشرةثائم!كونبلألممقطهـكلفي!ايئ!ييرالتسسخيرث!م!ا!الاحقليظ

الظواثرمبن!و!اا!اذبيلأالأهوانه!كا!والمهم!لوالأوخىأ!جاء!ى

فىك!اوالأرفىالمهطمواتي!ايفالالائمددهـهمال!ان!ن!مم!الخا!ع!

لقه(\3!)هو!طه"ا،م!بجب!واي!اللليوأبهلمجبله!9؟!لالى!!ه

311(:11!ىالأهدث!ل!ا"!لهةبلىة"جل!!كو

الكونىالأهوأنهصكل!للدلايلأ)!ألى(هعرفاطودا!ما)الأهر!لفظ!دوتد

اكا!4(،مللىا!هير!يديبأل!ا!ظو!ه!كلىالشكي!ا!لحافهـهحل!ا

بع!!وئهصكلى414المع!الالاالأ!اثله!كلمماف!و)يأت!!ت!)ج!عا(،

لهياقف!)الأهور!ايهمبمب!ث!؟ئ!يض،العابمال!ف!لأه!اأح!اي!

لرحبمالهوا!وأ،دم!الللمههـالىكللبله8كعالي:!1لهث!ك!إ!وول!صالط

ا!5:لعدلدا!أ!هوو3

اللالا!أ!ضهاسعاءي!يينالأصر!ذا،جبودىه!ضحا!ه!بم!ائه!قو!

اكِالن!ليواب!ينيكاكامويتنزلمئلينأ،،فاومرسعوالثيدب!خل!،ا!ثما

،121(دطلاقأ"لمحليايثال!بطلىاثاطق!ق!يروأكااللهشما!لىلمحل!الله
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)1(شكل

9-)9187اينشتينالبرت oo')-النسب!يهَنظريةواضبم،عبقرىفيزيالْىعالم

5091عامفىاينشتيننشروقدالفيريائى.الفكرعالمفىثورةأحدثتالتى

وضعإلىتوصل،7091عاموفى.الخاصةالنسبيةبنظريةالمتعلقةالعلميةلأبحاثا

وفى.2سك=طالجسموكتلةالطاقةبينالعلاقةتبينالتىالرياضيةالصيغة

النظرية،هذهعننجمتوقد.العامةالنسبيةنظريةاينشتيننشر،1591عام

.(الفضاءتقوس)الفراغتقوسحولواستنتاجاتللجاذبية!جدلدةقوانين
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نأأودسبقفيعا)5(السجدةلاَيةالمختلفةالتفاسيواستعراضبعد

التىأطدوة)ِّ(افىعليهالاتفاقتمالأيةلهذهالشرعىالتفسيوأنأوضح

الطبيبوقام،والفلكالفيزياءوعلماءالعلما،الشرعيينمنلفيفحضرها

معنىأنعلىالاتفاقوتمالاَيةلهذهالتهـفاسيرصفوةباستعراضدودحمحمد

والقموالأرضنظامفىجديدةقواَنيةمعادلةهوشرعياً)5(المشدةآية

مايلى:علىتنص

يدلمفىالفضاءفىالكونى.الأمريقطعهاالتىالمسافلأ

يقطعهاالتىالمساثةتساوىالقصوىبالسرعةواحدأرضى

ولقد،قمريةسنأألففىالأرضحولا!اصمدارهفىالقمر

المكومةبمكةالمذكورةالندوةعلىالمعادلةلهذهطبقاًحساباتىبعرضقمت

وفيماموسكو)+*(ومؤتمرالأزهر)2(ومجلة)1(للعلومالإسلامىالتوجيهوموتمر

حسابياً:القراَنيةالمعجزةهذهبيانيلى

ضرببحاصلالمسافةعننعوضشوعيأالمعتمدةالقراَنيةللمعادلةطبقاً

وثابتة:منتظمةالواردةالسرعاتأنطالماالرمنفىالسرعة

الأرضى-اليومزمن*سالكوييةللسرعةالأقصىالمدْ..

القمركلأالمدارطول*00012

=سالكوييةللسوعةالأفصىالمدْ.+

00012xالأرضحولالقمرىالمدارطول

الأرضىاليدآزمن

والسنةالقرأنفىالعلمىالإعجازهيئةمنبدعىالإسلامىالعالم!ابطةمقرفىعقدتالندوة)،(

لبيانأجراهاالتىالحساباتبعرضالمؤلفهـواشترك0141الأولىجمادى3-1منالقترةفى

الضونية.السرعةحسابفىالترأنيةالمعجؤة

بإشراف3991سبتمبرفىموسكوفىالمنعقد،والسنةالكريمللقرآنالعلهىالإعجازمذتعر()**

المكرمة.مكةفىالهيئة
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فيا!رضحوكالقمويةاللير(تمح!لىهو،0012إل!قمأنرملادحطة!

واحد؟د!دذيد!دإلقصرلأق،ق!دية!ممن!0881فرتأى،ثصربمىش!أ!،ة"

قعر-كلما.!شصكإالأ!خب--،حما-

بحاصلىالأ!ضحافىالتمبريايدارطوكصكلا-انم!د!3هذىبربألتع!بخمهـ!

لقمهيسقاالمثعهبرزه!!*نلقموب!إلصةإأرد3ا!!لس!محةا-م!خ!لعهحي:صْرب:

!وتا!ونب!للممموعااأ!ا؟صم!إ!!.+

اؤالشهـالقعركأ!من*!؟لئقعرالل!ا!يآإلعممرعلأمت!س!لاأء555

!نا\الأ!صسأليم!من

9ذم!539+1"

1(../.إ-ل!ال!"++

ن6

ظاهدبآوليعصظحايثي!ثيمثا!،39؟9عحيمظ

حثصابوبرالمطلوبوا!ق!ر؟لأرضالفظاءالمج!ديدةالقرأفببةالمعادلةههـ!وهذك!

!لقلى،الأيممصا!رفطبمعلوميةم!الهسالكونيةلن!مريهةألأال!ئ(ل!لى

نقيأ!ألصمأال!ابلكرنحئىالميادلةهذفى؟كأللتعوليضش!وطأأ!توحلآ

حو!الأرفي!وراقتألثيرهزايمالتخلح!وذللبظاهو!ةول!م!طتحقل!قيةبغيم

مد!ا!ل!بمأى3الأ!ضحولالقمر!!لىابئعنأفالذ!ي-،الالكصثلىالمئمصمال!

للثمرالثانيأالحركةعلنىhاeliocentءأالأMotion!رخ!الأولىالحمركةقأفيبر

تحالئميأالاللك،علمبهيسم!تمفطق!المثرطدذاGحoأولءحأحأ*oti+ه

ولاب!،اَ!و!أفد-نا!عالمتدأحن!لالحامىكهل!يا!ىجووركلطيأنللق!اخل
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ناثليأضالصدأالأرضحولىهوحل!القمرفلكنحمسبأقأرلهناإذاالفمعلىه!،

التصعيحوهذاا؟ال!ث!مس!ولانعحئاءثىالقعررطعهـاالأر!را!حعرثةدون

اينشمدت!اوصفهأسعال!حى!شو!إدخالهصقلا!دالج!ثفذا!ىاقدتى!قهالذ!

ائقصورنظممحثقطتتع!اهلانتسالخاصهْالنسبيعةباللنظريأالطتداه!لىعند

تمفصترط"ى،انحنعاءدو!قمستقيمخطفىمنئظم!ةبسإع!ةالمثمحرثةائذاتى

لأتدض!"نئ!إ،"الأ!فط!عظاا!هإئ!ث!إعلىإلالثال!م!دكان!بإقوغتأثيرءثماو،

الآك!بد!طاح!ساسكز،تتهـلطان!ىالمذكررش!المالا!اطفىئلقالالال!كنم!،-ا!قصرأ،

أالفا!ث!اطلنلثهلمجي!هةالوزلهلللىيشالطة!أ!لاسمح!تال!ث!!،ْسثالرونجالآمح!+اطس!

أز،دفتسهـااكلضاماغلفوأافى!!اصاتجا!عو،ألكنهزءلمعرمحةتعتب!-الننىنجمنين:ةئب

قزبخفحأخن!،كاإا!إ9ْغه!2؟!ثندثاذ،جاط!!ء)سا!ئمح!اانخعوكات!لعسآ-ت!خسع

د*!اهـخغير؟9وبج!ط!الخ!للدر-تظخننسيغير)ل!خحناءيي،و2اتلمحصسترصد

ت!أتْيرحمعمابائحىجمبخ!ىص!ألغيدتطفقدسلهـذأ،حعطنقإئبوتعهاه!يختعا!ض

اْ!طرفكى3ألمو!جودانكطالجافتطعالىأنلفممسحواطواق!رالأرض:ص!-ت-أ!"

التصحيعزهذاالدفقيص،سكغبحثأجميهاسنعوصحا!وإألد!1ق،:!هلحألآ!عوؤ

لهعهـلأكأثلا،ائخاصمةالئسبيةفىأساسىشرطا"ئاعئه،بهفر!لامخصرورى

الموضوءتافىالب!ثسكثد8!وفرمطلوبشوطعنيق!غاضىأ!عاقل

ألطل!ىءلظاتميل!فإقللأوإ8الكونيةللسعريكلةالأ!صىألمدثيهنحسل!الذىبال!ات

لتائم:لح!بعقياسالضو"كسوعةعطلقأئابطثةقيد9نعش!كي!!!عطيا،،

بإتبببتأئرالئظامهذانجببنمأللقياسمحليأشلىكغعّروالق!موالأشضنظامعلى

الئسبيةعليهتنطحبقلاثصوولمحألاثظاهاًويصبعمممار!فينحنىلهألشمس

ألنل!ططةعبدأنثبثفكي!اال!تمحسحمولائ!ناءكلىيسيولأفائحناصعة،

القوأ!الةلأإالمعاثإلمالهـذا!ث!وللها؟أثتمفىال!خل!مغلْ!نهآونحنالخاععة

للتئلامألمئمح!ىجذببعإهضلالضوور!اال!صحي!حهذاإثخالىخقتضى

الأرضفلكعم!يخالتعاعللالى:محططتقلاا!ظالحأليصبحالقيآسىفىالمست!ععل

تأثيوددت1ش!11لقياسالأ-ضحولىالقعرلىفلمك1دتنقياسنفس!هاحول

حح!لحاله
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تعالى:بقولهعملاًالشمسحولمعأ(والقموالأرض)نظامدوراق

014.:أيس!يسبح!!2!فلبه!لى)

للكمياتالتصحيحإدخالىمنولابد،خالصأنقيأالخاصفلكهجرملكل:اْى

السرعةومتوسطالقمرى،الشهروزمنا؟رضى،االيومزمنأى:،الثلاث

جذبهمالباٍ)+(أينشتينلشرططبقأيلىكماالتوتيبعلىللقموالمدارية

إلىظاهريةمنالثلاثالكمياتهذهلتحويلمعأوالقمرلأرضالنظامالشمس

الشرطلنفسيخضع)الضوء(مطلقلشىءعيارىكمقياسنقيةحقيقيةقيم

.القياسلشروطالمقياستصحيحأى

الأرضىاليمزهنأولا

فىيومياًواحدةمرةمحورها()حولنفسهاحولالأرضدورةزمنهو

فىالأرضبدورانفيه(اليومزمن:)أىدورتهزمنيتأدنرللث!ضمغزلىفلك

ولهذاالفلكين،بينالتداخليحدثوهنا،الشمسحولفلكهافىالوقتنفس

وهماةالأرضىاليوملزمنقيمتينهنادُاْقالفلكعلماءأعلنفقد

Synodic:نألاقترأشالأ!ضىأليومأ- Terrestrial Day:

App،،ول+دةSo-الظاهرىالشمسىاليومويدعى،ايايامبهنعدالذىوهو

lar dayلخطومتشابهينمتتاليينعبورينظاهريأالشمسبعبورمقيسا

الاستواءخطفىالأرضحولتدورشمساالإنساقيتخيلبأنوذلكالؤوال،

قأ(تضحوقد.محورها(حولتدورالتىهىالأرض)بينماالسماوى

والذىساعة24متتالينعبورينكلبينالزمنيةالفترةطولمتوسط

عند(ينشتينشرطإدراكهم)لعدمالتصحيحهذايستوعبوالماللينالزملاءمنالبعضحاول)*(

لحساباتى،نقدتوجيه(المطلقةالضوسرعةعلىالعامالجذبتاليرباستبعادالخاصاالنسبيةتطبيق

وهو،إنكارهأحديستطيعلاحساباتىصحةعلىدليلوهناك)3(الأزهرمجلةفىعليهمبالردرقيت

الكونيةللسرعةالأقصىالحدفعلأتسا!ىالقرآنيةالمعادلةمنالمستنتجةسالنهانيةالنتيجةأق

الظاهريةالقيمعلىالمذكورالتصحيحأدخلناإذادوليأبهالمعترفثكم/502977992وقدرها

المقاسة.
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عليهوتسير،كاملعامعبرالشمسىالأرضىاليومزمنمتوسطيمثل

وليمسظاهوىرمنوهو،فقطالأيامعددإحصاءوكذلك،المدنيةتوقيتاتنا

اثناءلأنه،بعضهاعنالأفلادُفصلدوقالشمسعلىمضبوطلأنه،حقيقيأ

الوقتنفسفىدارتقدالأرضتكونكاملةموةمحورهاحولالأرضدورة

الحقيقة!منأكبربقيمةساعة4Y=قالظاهوىفاليوملهذا،الشمسحول

ظاهرياساعة24=ن...

Siderialلأ!هالنجمىالأرضىاليوم-ب Terrestrial:

الحقيقىالنظامهوالؤمنقياسفىالنجمىالنظامالعلماءيعتبر

النجصالأرضىفاليوم،الفلكعلماء!باعتراف،الظاهرىوليسالأساسى

56561،دقائق3بمقدارنالشمسىالأرضىاليوممنأقصرأق o،ثانية

كاملأيوماًويصنعشهر،مدىعلىساعتينليصنعالفرقهذايتجمعولذلك

مكاقفىماليلةفىنشاهدهاالتىالنجومأقنجدولهذا،العاممدىعلى

مووربعدالمكاقنفسإلىتأتى-مثلاًالز!الخطوليكن-السماءمنمعين

ساصكتين.مبكرةلزماقامنشهر

لأق،الفلكأبحاثجميعفىالمعتمدالعلمىالنظامهوالنجمىوالنظام

محورهاحولللأ!ضالحقيقيةالدورةزمنفعلاًهوالنجصالأرضىاليوم

الوناللخطومتشابهينمتتاليينعبورينبينبالفرقبعيدنجمعلىمضبوطاً

حسابعمليةفىالنجوماختيارفىالسببويرجع..معيننجمبواسطة

أنهحينفى،ومحددةمضيئةكنقطرصدهالسهولةالعلميةالأبحاثفىالزمن
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لماالسابقالشصسىالظاهرىالزمنفىكافيةبدقةالشمسرصديصعب

وبينبينهاالمسافةباختلافتغييرمنالظاهرىالشمسسطحمساحةيعترى

مركزها.تحديدمعهيسهللاالذىالأمر،الأرض

النجمىبالنظامالأرضىاليومزمنقياسعلىالفلكعلماءاتفقولهذا

تداخلمنالتخلصيتموبذلكالشمسىالظاهرىالنظامفىللخطأتحاشياً

النجمىالأرضىفاليومولهذا..الشمسحولفلكهامعالمغزلىالأرضفلك

مسارها(لانحناءاعتبار)دونكاملةبدقةنفسهاحول(لأرضدورةزمنهو

!يساوى:بعيدنجمعلىمقيسأ

نيةثا609004،دقيقة56،عأسا23-اق

ثانيةAIM,.دا.6=

سنعوضالتىوهىالذريةبالساعاتومقاسةدوليابهامعترفالقيمةوهذه

،سللسرعةالأقصىالحدلتعيين1المعادلةفىالأرضىاليومزمنعنبها

ضبطأمضبوطةعلميةمعادلةالقرآنيلأالمعادلةلأق،التعويضهذامنمفرولا

اليومعن(ساعة)24قظاهرىبزمنالتعويضمطلقأيجوزولا،إلهيأ

.للحسابوليسللعدققطوالمستخدمعيوبهذكرناأنسبقوالذىلأرضىا

القمرىالشهوزمنثانيا

فىالقموىالشهرنسميهاواحدةموةالأرضحولىالقمودورةزمنهو

فىدورتهزمنيتأثرالفلكهذالأقونظرأالأرضمركزهفلك

U
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اقترانىثهرنهايه

ةف!النجم

--ب!

بعيا.نجم
----"

يدرالقحر

حلز!نىرط

للقمر

لمثممىاولص

)3!شكل

والمساروالاقترانىالنجمىالقمرىالشهروبيانلأرضاحولالقمردورة

الشمسحولدورانهاأثناءللأرضتابعأللقمرالحلزونى

كاملنجمىشهرهـخلالبزاولة
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الشمسمركرهفلكفىالشمسحولالأرضبدورانالوقتنفس

Heliocenticالفلكعلماءاْعلنفقدولهذاالفلكين،بينالتداخليحدثوهنا

يلى:كماالقمرىللشهوقيمتينوجود

Synodicز(الاقترانى)القعرىالشهر(1) Lunar Month:

الهلالظهوروحتىالقمرهلالظهورمنذتمضىالتىالؤمنيةوهوالفترة

يأتىالهلالفطور،الشمسعلىمضبوطلأنهظاهريةزمنيةكوحدةالتالى

تواجدهبعدأى:)3(رقمبالشكلكماالشمسمعالقمواقترانبعدمباشرة

الاقتراثىبالشهرالهلالإلىالهلالمنالفترةتسمىلهذا،الشمساتجاهفى

Synodic Monthالقمرفللُمعالشمسحولالأرضفللُتداخلمراعيأ

المذكور.بالشكلكمابينهعافصلدونالأرضحول

دورةالقمرفيهايصنعالتىالؤمنيةهوالفترةالاقترانىالشهوفإنوبهذا

متمالالينطورينبينالزمنيةهوالفترةأو،الشمسإلىمنسوبةالأرضحول

للحساب)وليسالشهورلعدظاهرىالاقترانىقالشهرولهذاللقمر،ومتتاليين

العلمى(

ثانية5902دقيقة44،ساعة12،يأ92=زطدره

!ثسسئاأ!ضئايومأ95053092=

غروببعدالهلالرويةمنيتخذالهجرىالتقويمأنهنابالذكوالجديرومن

تعالى:قولهفىكماللر!يةالتالىاليومفىالهجرىللشهربدايةالشمس

.51:ايونس!ب!سا91لسنيكا5لمح!أ!لى!اؤ4فو4)

ظاهرىلأنهالهجوى،التقويمفىهوالأساسالاقترانىالشهرفإقوبهذا

الشهوهذاطولكانولما،السنينبهنعدواحصا!ءلكىمشاهدتهيمكن
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95.92, orإماالهجرىالقمرىالشهرفإنمتوسطأشمسيأأرضئايومأ

عام-ظاهريأاقترانيأقمرئاشهرأ12وكل،يومأ03أو92يكونأن

تعالى:لقولهطبقأكاملهجرى

،136:لتوبةا1!ش!رألمحشرثناأاللهلمحن!اللنليوو4لمحدا!3)

المعادلةفىشهراً('1-)السنةالإلهيةالقاعدةهذهنستخدمسوفولهذا

يفرقولهذانجمياًحسابهمنفلابدالشهرزمنأماالشهور،عدفىالقراَنية

.)5(يونسالآيةفىكماوالحسابالعدبينالقرآن

Siderealالنجمى)زا(القمرىالشهر(ب) Lunar Month:

الأرضحولدورةالقمرفيهايصنعالتىالحقيقيةالزمنيةالفترةهو

بمقدارالظاهرىالاقترانىالشهرمنأقلوزمنه.كعرجعللنجومبالنسبة

دورانتاثيراستبعادبسبب)3(رقمبالشكلكماشمسيأيومأ29802,2

ليعطى+القمرحركةعلىالشمسحولالأرض

شمسيأأرضيأيومأ32166027!ا=االنجمىالقمراىالشهر

ساعة86971+655ت

باختيارهقمتولهذاالفلكيةالأبحاثحساباتفىعلميأالمعتمدالشهروهو

ظاهريأ.وليسحقيقىكزمنالقرانيةالمعادلةفىللتعويض
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للقعرالمداريةالسرعةمتوسط-ثالثا

القمرىوالشهرناالنجمىالأرضىاليوماستخدامسبقفيماراعينالقد

منها،لامفرعلميةضرورةوهذه،والحجالسجدةايتىحساباتفى1زالنجمى

معتداخلدموقنقيةخالصةبطريقةالؤمنينهذينيقيسالنجمىالنظاملأق

لسرعةبالنسبةأيضأأطبقهأنأردتماوهذا..الشمسحولالأرضفلك

اْرضعلىونحنعادةونقيسهانرصدهاوالتىعالأرضحولالمداريةالقمر

وكالةفىا!معاملتقومحيث،الوقتذاتفىانحناء!ىمتحركة

علىلتنعكصالأرضمنليزريةأوراداريةنبضةبإرسالللفضاء)ناسا(

القمر()بُعدالأرضحولالقمرمدارقطرفصفلنحسبوترتدالقمرسطح

معالبعدمتوسطونأخذكاملقمرىشهرمدارعلىالقياساتهذهوتتكرر

وليستمدارفىمتحركةاْرضعلىونحنتتمالقياساتهذهأنملاحظة

معها(القمر)حاملةتدورهىبل!ستقيمخطفىباثتظاممتحركةأوساكنة

يمثلعليهنحصلالذىالقمرىللمدارالقطرنصففإنولهذا.الشعسحولى

Ge-الأرضحولىالقمرىالفلكلتداخلنظوأحقيقيةوليستظاهريةقيمة

ocentricالشمسحولالأرضىالفلكمعHeliocentri.

ظاهرياًالأرضحولىالقمرمدارقطرنصفمتوسطأنعمليأثبتولقد

أنناوطالماالأمريكية)ناسا(لقياساتطبقأمتوكيلو384264يساوى)نق(
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بأق)علمأنقط2محيطهتمامأدائويأالمدارنعتبرفإنناالمتوسطاْخذنا

ممثلةكم000356ب!مركزيهصاالمسافةتكونحتىالأرضمنيقتوبالقمر

موكزيهصابينالمسافةتكونحتىالأرضعنالقمرويبتعد،الحضيضلنقطة

يمكنوالذىالأهليجىالقمرمسارفىالأوجلنقطةممثلةكم006604

كم(.384264=نققطرنصفبمتوسطدائريأاعتباره

=عللقمرظاهريأالمقاسأالمداريةالظاهريةالسرعةمتوسطْ..

الظاهرىالمدارطولمتوسط

النجمىالشهرزمن

2(.........)معادلةنقط2-)ظاهريا(ع،+.

قطرنصفمتوسطنق،)1403(التقريبيأالثسبأطحيث.

المدار

كم384264*4103*2=ع...

ساعة869710655

.7-,r%AYكم/ساعة

السرعةكمتوسطالأمريكية)ناسا(وكالةمنبهامعترفالقيمةوهذه

القمرسرعةلمتوسطالقياسهذاأنم!ظةمعللقمرالظاهريةالمدارية

تتحركإلهيةفضاءلسفينةأىالأرضلكوكبراكبينونحنتمعالمدارية

المرصودةالظاهريةالقيمةفإقوبهذا،الشمسحولانحناءفىدائريةحركة
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والقمرالأرضنظامانعطافنتيجةع)الحقيقيةالقيمةمنأكبرستكونع

الثئممس.حولمعا

02:ص)8(كتابهفىنوبلجائزةعلىالحائؤلانداوالبروفوسيريقول

فىالموجودةالأجسامسلوكعناختلافاْىمامختبوفىنلاحظأقلايمكن"

مستقيمخطعلىمنتظمةبسرعةيتحردُالمختبرهذاكانطالماساكنمختبو

فىالمتحركالمختبرسرعةتتغيرأنبمجردولكن،الساكنللعختبربالنسبة

فإن()الانعطافالاتجاهفىالسرعةهذهتتغيرتقصيراًاْواْوتعجيلأالمقدار

المختبر".هذافىالموجودةالأجسامسلوكعلىفورأينعكسهذا

والذىالساكنوليسالمتحردُوالقمر()الأرضنظامهوهناوالمختبو

ناشىءالانعطافوهذا.مستقيمخطفىيجوىولامسارهفىاْيضاًينعطف

المعادلةفىعياريأالمستخدمالنظامهذاعلىالشمسجاذبيةأثرعن

أثوبحذفاْوصىأينشتين%نوحيثالخاصةالنسبيةتعالجالتىالقرآنية

النسبيةفىالمستعم!للقياسالنظامعلىوبالتالىالض!سرعةعلىالجاذبية

انحعناءاْثوحذفإلىلذنافلقدذاتياًقصوريأنظامأيصبححتىالخاصة

جاذبيةاْثوحذفأىعللقمرالمقاسةالمداريةالسوعةعلىفلكهافىالأرض

مغلقأنظاما"النظامهذاكانلوكما،والقمرالأرضنظامعلىالشمس

معونلأ.
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8!ب،عتا!يَص.ص،بم

*----القمر
أمم!أ10

!ا///!أ-ء///!رصَمتخرلثاكةآلبئأا)

لما/ه*

3 - - -َ///!

51انصثمس

أخ!اص-----*

3خر-ظصلم-4صنم1إ26ر289 صاء.ص*LAْثص=

مدار!
القمر/

*-مي-صئهرضَاصول

ضا(فرالوفغص؟)

(4)شكل

)بعدأعندالثانىالوضعفىللقمرالمرصودةعالمداريةالسرعةمتجهتحليل

نجمىشدالرهـفىقدرهابؤا!يةالشمسحولالقمرومعهاالأرضدارتأن

نقطةعندللقمر1عالمداريةللسرعةالمكافئاالمركبةمتوسطلإيجاد(كامل

)فزضا!أ.الأولالوضعفىساكنةأرضحوليدوروهو1أممالكة

يومأو32166127*036=هـ:ملحوظة

يومأ25636+365

=28489.fl
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فىللقياسكغعيارهنامستعملنظامذكوناكماوالقموالأرضونظام

خاطئأكلهالقياسكاقلايما،صحيحأيكوقأنللمعيارولابد،القوانيةالمعادلة

بهمثلاوقسنام02درجةفىمدرجأالصلبمنمترأاْحضونالوكما)تماما

وبالمثلالمقياستصحيحمنفلابدالصفر،درجةفىالحديدمنقضيبطول

منفلابدبانعطافمتحركةأرضعلىونحنمقيسَةللقمرالمداريةالسرعة

المركبةاْخذاقترحتولهذاع،المقيسةالقيمةعلىالانعطافتأثيرإلغاء

كانتلوكماالأرضحولعللقمرالظاهريةالمداريةللسرعةعاالحقيقية

قمرىشهوخلال(مستقيمخطفىمنتظمةبسرعةتتحوك)أوساكنةالأرض

خلالالأرضتدددهاهـالتى)بؤا!ايةالدددانأثرلإلغاءوذلككاملنجمى

.عالمقيسةالقيمةعلىقمرى(واحدشهر

:اْنبتضح)4(الشكلومن

هـالتىالراوسةتمامجيب*الظاهريةع=)الحقيقية(اعا

كاملنجمىشهرخلال!القمرالأرضنظامبهايدور

(3هـ.....)معادلةجتاعتعا.ْ.

)2(المعادلةمنععنوبالتعويض

03682=عا... . Vهـجتا

كاملة()دورة63ْ+زاويةالشمسحولتدورالأرضأقهـنعلمالزاويةولحسابأ

6rقدره!منفى:أى،الشمسيةالسنةفى 6 ,o Y o rالأرضفإنوبذلك،يومأ

بالتناسب.قدرهايومأ()271321661قدرهنجمىشهرهـفىزاويةتدور
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،32166127*036تهـ

63625.36!

=28489261ْ

تمامجيبعنوبالتعويض)4(شكلالرسمعلىواضحةالقيمةوهذه

نقيةخالصةعاللقمرالمداريةالسرعةينتج)3(معادلةفىالؤاويةهذه

النظامهذاانعطافدونوالقمرأىالأرضلنظامالشمسجذبتأثيردوق

الاقترانى.النظاممنبدلأالنجمىالنظامبأخذالزمنصححناكماتمامأ

28489ْ620جتا*هـ73682.=ءا...

=700368215798 x..

ساعة/كم823103282!=

مدارفىالفعالةالحقيقيةوالقيمةعالظاهريةالمقيسةالقيمةبينوالفرق

فىقلناكماالأرضحركةبسببنشأ-عا()عالفرقأى:عاللقمرنقى

فيطولالأرضعنبعيداًقليلأدفعهإلىيودىوهذاالشمسحولمنحنمدار

نتيجةفعلأاستطالوقدالواقعأرضعلىفعلأنقيسهالذى)المدارمداره

فىثابتةبسرعةتسيرمسرعةسيارةفىبراكبذلكتشبيه!يمكنالانحناء(

يميلالسيارةتنحنىوعندما..مقعدهعلىساكنافيجلس،مستقيمخط

:أى-انحناءفىدوماالسيارةسارتولو،لانحناءاموكرعنمبتعدأالواكب

حالهووهذا..الخارجإلىدومامدفوعأالراكبلظل-دائرىمسارفى

بعضهاعنالأفلادُبعزلفعلناكماالمقيسةالسرعةتصحيحمنولابدالقمر

3م!يسبحلأفلكف!!لى)تعالىقولهفىكما،الخاصفلكهجرمفلكل

.33(برلأنبياا1
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ئالجظمساليقفبرعةنحشاب

فىالتعويضقبلكملخص،السابقةالثلاتةبالتصحيحاتجدوليلىوفيما

العظمى:السرعةلحساب)1(رقمالقرآنيةالمعادلة

Siderialالنممىالنظامالاقترانىالنظامالكمية

Synodic)حقيقى)ظاهرى

اليومزمن

الأرضى

الشهرزمن

لقمرىا

ساعة24ن=

ثانية86عا..-

يومأز-90030092

نياقتراا

دقيقة،65،عةسا32=أن

086164-6090ثانية،6.9.4

ثانية

,rvا-زأ ryM1نياقتواايومأ

عةسا869710056=

كم/ساعةعأ=8231503282ي/لم!اعةع=03682ْ7المدا!يةالسرعة

للقمر

فىبالقيمبالمقارنةالاقترانىالنظامفىالظاهريةالؤياداتفىوبالنظر

حركةإلىذكرناكماكلهاترجحالؤياداتهذهاْننجدالنجصالنظام

ولوحولها،القمروحوكةنفسهاحولحركتهااْثناءمنحنمدارفىالأرض

الأرضكانتأوصستقيمخطفىمنتظمةبسرعةوالقمرالأرضنظامتحرك

هذهفىالفرقفذاحدثلماالشمسحولتدورولانفسهاحولتدورساكنة

الشهورلعدالاقترانىالنظاموليستخدم.النظامينفىالثلاثالكميات

وليسللحسابفقط!ستخدمالنجمىالنظامأماالسنينلعدوبالتالىوالأيام

قولهفىكماوالحسمابالعدبينفوقوجودإلىالكريمالقوأنويشيرللعد

!والحسابالسنيكلمح!5لتعلموأمناولى4وق!و!رأوالقهر):تعالى

801.:
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تجعلناالتىالمغايرةعلىلغويأيدلالعدعلىالحسابوعطف)0(يونس

الاقترانىالنظاممنبدلأللحسابالحقيقىالنجمىالنظامهنانستخدم

ز\،،ن\الحقيقيةالقيمعنوبالتعويض،فقطالعدفىالمستخدمالظاهوى

.سالمطلوبعلىنحصل)1(رقمالمعادلةفىالسابقالجدولمن1ع

أزعأ00012=سالكونيأللسرعةالأقصىالحد..

نا

655.171686..=س،.. 3282*08231 o x NY

.606,AMIL

ثانيةكم/0,297926=س...

اللراغفىالضوسوعةس=الكونيأللسرعةالأقصىالحدْ..

مبدألتحقيقاضوئيةهـفىاالسرعةحسابفىالقرآنيةالمعجزةهىهذه.

تعالى:لقولهمصداقاكلهاللبشريةاْقدمهاالخاصةلنسبيةا

ألفه1.4مقد!ا!يوكلفوإليهيمربمثيألى،!لمال!2السمامكي!برأ!مو!

15.:السجدة1!تمدو!لممحاسنة

سبحانه:وقوله

147.:الحج1!تم!و!مما،سنة!ال!لمحن!،بكيوماوإى!!

للسرعةأقصىكحدالفراغفىالضوءلسرعةالقرآنيةالنتيجةهىهذه

دوليأالمعلنةلقيمته!تمامأمطابقةث/كم+5762992وتساوىالكونية

لأول.االبابفىاْوضحناكما.297992(0)804
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وتقول:نفسهاعنتتحدثنتيجةإنها.،العالمينربمنمبينلإعجازإنهحقا

لإقناعموفقأأكوناْنواْرجو،تعلمونكنتملوحقالحساباتهذهإق

..لهموأقولبواعثهماختلافعلىالمتشككين

.681ةالأنعام1!تملمو!نيا"مستقروس!فالط

فاكول::الباهرةالنتيجةهذهإلىللوصولاللهوفقنىوقدأما

.491:لنحلا1!فتمومْون!اآياتهسيويعيللهالحهد)

عرفتهقانونلأعظمالباهرةالنتيجةهذهرغمأنهالقارىءعزيرىتعلموهل

اللهنوريطفئواأنيحاولونمنهناكمازالالعشوينالقرنفىالبشرية

اْوشئنا-القانونهذاأنوليعلموا..اْمرهعلىغالبواللهبأفواههم

منأكبرسموعةعلىنحصلولن،الكونطبيعةفىيكمن-أبينا

502992'1v/ثبتحقيقةوهذه..الكونيةللسرعةأقصىكحدثكم

قابلةغيرعلميةحقيقةبدورهاأصبحتالتىالخاصةللنسبيةكمبدأصحتها

قرآنياً.إليهامشارأنهاعلىعلاوةالتغييوأوللجدل

ماخفىلأوضحالكتابهذاكتبتفقدالقرأنيةاالمعجزةهذهلأهميةونظرأ

إلىتوصلنااللهبعوقلكننا،وعميقصعبفالموضوع،الرملاءبعضعلى

المنكرينعلىلنردلا)47(والحج)0(السجدةآيتىفىالإعجازهذا

يريدونالعقيدةالراسخىالمسلمينبعضإنبل،فحسببالقوآنوالكافوين

لايعتريهمحتىالتساولاتمنلكثيرعلميأجوابأيجدواأنقلوبهمتطملْنلكى

الردلنقدماليقينىالعلممنولنستفيد،عقيدتهمحجةفىبالنقصشعور
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مصيوناصميمفى-المسلميننحن-يمسناالذىالتحدىعلىالصحيح

.زمانكلفىالحقيقىالعلممعيتفقالإسلامأنولنعلن

والمعارج)0(السجدةآيتىبينتناقضهناكهلالقارىءعؤيزىوالاَن

بأعيفاليومأعطتالأولىالاَيةبأنوهميةبحجةلإسلاماءأعدايدعىكما)4(

تستطيعأظنك؟اسنةألفبخمسيناليومنفسأعطتالثانيةالاَيةبينماسنة

مسا!لةث/ع21597992قدرهاسرعةأعطتفالأولى،الآنالرد

بينماالشهادةعالمفىالكونيةللسرعةأقصىكحدالفراغفىالضولسرعة

عالمفىللسرعةالأقصىللحدالرقملهذاضعفأخعسينتعطىالثانيةالأية

مناْعلىسرعاتبوجودتسمحالتىأينشتينلنظريةهدمأهذاوليس،الغيب

منفرضاالمتكونالغيبعالمفىأوالمعكوسالكوقفىفقطالضوسرعة

القادماالبابفىلهسنتعرضماوهذا،التاكيونأمواجأوجسيمات

1\1-
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الثال!الباب

لمكان!االل!انندك!ب!ة

()الؤدكانلمكانباال!فانتباطارةالأ؟!لالفمل

الارط!الاأئكماثل1افىالتؤ؟الز+الثافىالفمل

!الطاقةلمافىهاثره!؟الثالثالفمل

ال!!انعل!!السفلالتاكلإئات؟بعااللىالفصل

لمعكاساال!فىألمفمادةالمادةا:الخامميالفمل

الك!نفىحبيةا!زد!أ:السادسالفمل

ينشتينلإالطقالنسبية:الساب!الفمل

الفار!نحي!الف!اةةالثامنالفمل
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لأرألىاالفعمس

لمكانباماناللتإطار

دانمكاال!)
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والمادةوالومانالمكاندمجفى-النسبيةلمبدأطبقأ-أينشتينفجح

نأعلىينصالذىالرئيسىالمبدأعنأهميةتقللاقوانينفىوالطاقة

الأقصىالحدوهى..الكونفىالوحيدالمطلقهىالفواغفىالضوءسرعة

..إللسرعة

فكرةرفضفلقدالضوءسرعةماعدانسبىشىءكلأنأينشتينأكدلقد

شىءكللأنونسبى،متغيومقداردائمأالمكاقأقواعتبر،المطلقالمكان

فىفهوساكنأتراهوما،المطلقللسكونوجودولاالكونهذافىمتحرك

سكونفىالنسبيةالحقيقةهذهإلىالكريمالقوآق!يشير..متحركالحقيقة

بسوعاتمنطلقةفوقهاماتحملالحقيقةفىأنهارغمالظاهرىالأرض

تعالى:قولهفىكماالكونىالفضاءفىعالية

11:188!ل!السحابرمرتهوجام!44!خسب!اوتر!الجبالى)

فىتكونالسابقةالأيةبقراءةتبدأإذأنكتعلمأقولابد،حقيقةوهذه

مكانإلىوصلتقدتكونقراكهامنتنتهىوإذ،الكونهذامنمعينمكان

..الأميالمئاتالأولعنيبعدالكونفضاءفىآخر

المكانفىنقطةموقعوصفيستطيعالمرءأنالمشتركةالخبرةأمورومن

فىالنقطإحدىإق:يقولأنللموءيمكنفمثلأ.إحداثياتأوأرقامبثلاثة

0آخر،جدارمنأقدام3،الجدراقأحدمنأقدام7بعدعلىتقعالغرفة

معينةنقطةفىيحدثشىءالحدثلأنلايكفىهذاولكبن،الأرضفوقأقدام

ويقول..الوماننسميهرابعآخربعدعلىعلوةأبعاد،الثلاثةذىالمكانف!

بدونلامكانلأنهثلاثةلاأبعادأربعةعلىالكونهذافىنعيشإننا:أينشتين

نسبيةمؤكدأمعه!زمنهيحملمتحرككلوأن،مكانبدونزمان!لازمان
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اْطلقولذلك..المطلقالؤمانأوالمطلقللمكانوجودلالأنه:والؤماقالمكان

11"الؤمكان"اسمبالزمانالمكاقدمجععليةعلىأينشتين Space - time

فالؤمنالنسبيةعنالحديثفىوالؤمانالمكانبينأفصللنفإننىولذلك

بالحركة،مرتبطالؤمنأنأى،تميزهأحداثوجودفىإلامعنىلهليس

مجردإن..المبصرةالعيونوجودفىإلابهانحسلاالتىكالألواقتمامأ

لزمناوكأن،لزمنابمرورليناإيوحىالذىهوومستقبلوحاضرماضتصور

التىالأحداثفيهاتعيشالتىالذاكرةولولامتتابغة،اْحداثمنسلسلة

الزمن.بمروراْحسسنالمانواجهها

فىمنتظمحركىكإيقاعالؤمنيدركوالإنسان،الحركةتعنىواياحداث

علىيرقصفكان،كإيق!اعالؤمنيحسبالفطرىالإنسانكانفلقد،المكان

المدوتكرارالمنتظمةقلبهدقاتمعالؤمنبمروريحسومازال،الطبولدقات

الظواهرشجعتولقدالقمر..أوجهوتمالىوالنهار،الليلوتعاقبوالجذر،

واستخداماختواععلىالإنسانبالأرضالمحيطةالمنتظمةالمتكورةالكونية

فيهاتكملالتىالفترةهوايارضىاليومفإنذلكولتوضيح،الزمنفكرة

فيهايتمالتىالفترةهوالعربىالشهربينمانفسها،حولكاملةدورةالأرض

تعالى:قولهفىكماالهلالبملاحظةلأرضاحولكاملةد!ةالقمر

918()البقرة!لحجعواللناللعمواقيت!قلىالا!لةلمحكيسالونب!)

بهتحسالحيةالكائناتاْنلدرجةحياتنافىجدأهامشىءوالزمن

بجرسالاستعانةدونمعينةلحظةفىيستيقظونالناسمنفكئير،بيولوجيا

ط!بقأالواحدةالدقيقةفىالمراتمنعددأتصرالصراصير!بعض..المنبه
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تقفزالبوصةودودةترمومتر،وكأنها،العدءتخطىولا،الحرارةلدرجة

سنواتعليهاتنقضىوالأشج!ار!والزمنالمسافةتقيسوكأنهابانتظام

علىالأمريقتصرولمالعرضى.امقطعهافىواضحةحلقاتتسجلها

المنتظمبانحلالهاالزمنتقيسالمشعةالصخوربعضأنبل،الحيةالكائنات

.)5(الذرىبالإشعاعطبيعيأ

المقيسالزمنعنيختلفايارضكوكبعلىونحننقيسهالذىوالزمن

حولالكوكبدورةلزمنكمقياسالواحدالعاممدةلأن،لأخرىاالكواكبعلى

نسبيةمسألةنفسهحولالكوكبلدورةكمقياسالواحداليوج!ومدةالشمس

يعادلعطارديوموأما..أيامنامنيومأAAتعادلعطاردكوكبعلىفالسنة

وأيامنا،لأعوامنابالنسبةيومهوطالعامهقصروبهذاأيامنامنيومأ95

علىعمرككانفلو..سنينامنسنةا2حوالىتعادلالمشترىعلىوالسنة

علىالعامطالوبذلك،أعوام5عمركالمشترىعلىفأنتسنة06الأرض

..عطاردعكسعلى!!ساعات01إلىيومهقصربينماالكوكبهذا

لهمعنىلامقدارفالزمنوعموما،.تقويمناعنيختلفمكانأىفىقالتقويم

فيهنقيسالذىالكوكبديالى،.منهاشتقالذىالنظامإلىين!سبلمإذا

..الزمن

الذىالزمنقياسفىالنسبيآالحقيقةهذهإلىالكريمالقرآنأشارولقد

يعادلوبما،ميلاديةسنة003بمقدارعنهمعبرأكهفهمفىالكهفأهللبثه

تعالى:قولهفىكماالهلالعلىالمضبوطالقمرىالتقويمفى903مقدار

بهاألمحلياللهقى"تسماوا515وارسنيرمائةثماثه!فييف!ولبنوا)

25.126-:الكهف1!والأ،!لمالسم!اتلمحيبصلهللث!ا
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الكوكبنفسعلىالتقويماختلافإلىالإشارةعلىالقرآنيقتصرولم

اللهلأن(لبئوابماأعلماللهقل)تعالىبقولهالزمننسبيةأكدتالآيةولكن

المذكورالعددلأن،السنواتلتلكالحقيقىالعدديعلمالذىهوالوحيدسبحانه

بالحركة،المملوءالكونهذافىآخرإلىثحكانمنحتمايختلفالايةفى

بلومكانهماوالمرصودالراصدحركةباختلافالؤمنفيهيختلفوالذى

لأنه--وتعالىسبحانه-اللهإلاشاملاًعلمألايعلمهمماوهذا،وسرعتهما

-Spaceبالزمكانأووالزمانبالمكانمحيط-وجلعر time.

نإلك:أقولفسوفوالمستقبلوالحاضرالماضىمعنىعنتسألنىوقد

اْحداثعلى:أى،فيهئعيشالذىالإطارعلىفقطتنطبقالأزمنةهذه

فىالاَنتراهفماالفلكيةالكونيةللاحداثبالنسبةأمافقط،الأرضكوكب

..البعيدالماضىفىحدثربماإنهبل..الآنحدثأثهمطلقألايعنىالسماء

مليونمنذصورتهعلىالأنتراهضوئيةسنةمليونعنايبعدالذىفالنجم

منبليدرى؟أحدلاالطوللة؟السنينهذهفىلهحدثفماذامضت..سنة

آلافمنذَوماتانطفأ!أىمنكدرأالنجمهذايكونفقد..يدرىأقالمستحيل

حيأالنج!مهذاكانلووحتى!؟الأثرىبضوئهتراهمازلتولكنك.،السنين

لأننسبيةالمسافةهذهفإنكلا:؟ضوئيةسنةمليونحقأيبعدفهلالأن

؟االنجمموقعهوفما،متحركأيضأواْنت،متحركإنهبلثابت!أليسالنجم

نظرأظاهريةكلهاالنج!وموأبعاد؟أثرىبضوتراهلأنك،يعوفلاأحد

فى-وتعالىتب!ارك-الحقوصدقعنهاتفصلناالتىالشاسعةللمسافات
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الوا!مة1!لمحظييخلهو!،4لقسكلوإنهالنبملمبحواقحأقسكلفلما!:قوله

وهو؟الأوصالمفكلُالزمنيةالناحيةمنفهوالكونلاتساعونظرأ75761-

وزمانها+لنجومامواقعحقيقةيعلموحدهوالله،لؤمانواالمكانفىنسبى

مقداردائمأالمكانأنواعتبر،المطلقالمكانفكرةأينشتينرفضلقد

مستحيلأ،المكانفىجسمأىلوضعالمطلقالتقديرواعتبر،ونسبىمتغير

وبالمثلمستحيلأ،أمرأمتحر&لجهسمالمطلقةالحركةإدراكأيضاًواعتبر

الحقيقيةالحالةاكتشافعنعاجزالإنساقأنأى،المطلقلسكونهإدراك

حركةيتحوكالجسمهذاأنطالماالمطلقينوالسكونالحركةحيثمنلجسم

معينةنمدمبيةحركةيتحركالجسمهذاإنيقولهأنيستطيعماوكل،منتظمة

....آخرجسمإلىبالنسبة

كلمةنفرضأنيمكنولا،الزمانلنسبيةبالضرورةتؤدىالمكانونسبية

معناهاعلىاقتصوناإذاأما..نسبيةكلمةأولأفهىا.كلهالكونعلىالاَن""

التزامنهذافإناللحظةذاتفىمعأوحدوثهما..حدثينبتواقتالفيزيائى

اتصالولاشتىبحركاتمتعددةوأجراممختلفةأنظمةبينيحدثأنلايمكن

الكريمالقرأنويشير!بيثهاالجذبوقوىمنهاالقادمبالضوءسوىبينها

نحننعدمماسنةبألفاللهملكفىاليوميشبهبليغبتعبيرالؤماننسبيةإلى

تعالى:قولهفىالبشر

147.ةالحج1!تم!34مهاالهلنة!الثفيومالمحن!وببصوإلح)

فهوالعميقمعناهاوأما،الآيةمنظاهريأنفهمكماالزمننسبيةفهذه

فىأوضحناكعاالعظمىالضوءوسرعةالخاصةالنسبيةمبدأإلىالإشارة

لسابق.البابا
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المفسرينبعضيرىكماالنفسيةالحالةحسبيقصرأوالزمنيطولوقد

التىوالفرحالحزنلحالاتطبقأاْيضأالناسبعضاويفهمهاالاَيةهذهفى

.ابهاجدق

التفكيرعندوخاصةالفلسفةمتاهاتإلىتقودناالزمنفىالقفلوحالات

فىماضىأبوإيلياالشاعريقولكماالزمنوجريانوالموتالحياةلغزفى

ونحنواقفالزمن..لا..لا؟!يجرىالزمنإنأتقولوق""الطلاسم"قصيدته

نمضى"

أناهل:ثاالزمنتناقض"قصيدتهفىروبسوقأوسقالشاعريقولوكما

وأغور؟فيهأهبطأمأصعد

يسير؟الدربأمالدربفىالسائوأناأ

؟يجرىلدهرواواقفكلاناأم

ددكلأألست

ونهاية؟بدايةللكونهل؟مخيروقأممسيووننحنهل؟وجودللومنفهل

لغزنتيجةالفلسفةتطرحهانفسيةاْس!ئلةوكلهاالاَخرة؟فىالخلودمعنىوما

اقتربناوكلماالشعوربهذاجميعأمررناوقد،والبعثوالموتوالحياةالزمن

يمرالزمنأننشعرفإننا،،الحياةنهومياهتتساقطحيثالموتشلالاتمن

فىسائحالإنسانإنحقأوب!قسوة....بعنفتجرفناتياراتهوأنسريعأ

فىبمحطاتيمروسعوف..الؤمنقطارليركبعنهرغمأجاءالحياةرحلة

كل..هناكمازالتلأنها،حقأختفلمولكنهاا،تختفىماوسرعانالطريق

المستقبلهى..أمامهمازالتالتىوالمحطاتالأنظار..عنغابتأنهاماحدث
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علىهنانردوكأنما01بعدبهايمرلمولكنه..هناأيضأإنها.،بأحداثه

الذيننحنإنما..تحدثلاالأحداثبأنتوحىالتىالسابقةالشعرأبيات

يأحدائهقائمألايزالوالقريبالبعيدالتاريخفىشىءكلوكأنمابهانمر

اسمهشيئأتستوعبأنتستطيعلاعقولنالأق،نراهأننستطيعلاولكننا

رغم(وارتفاعوعرض)طولللمكانالثلاثةللإهادمضافرابعكبعدالزمن

بسهولةنتحركأننستطيعلانحن..الكونأبعادمنحقيقىبعدالزمنأن

أحداثأنومهفىيرىمنالناسفمناْحلامنا..فىإلاالرابعالبعدهذافى

وفىمنامنافىكناأينونتساءل..شهورأوأيامأوساعاتبعدتتحقققد

أثناءلعالمنابالنسبةميتينكناأنناوالجواب..؟الباطنعقلناتجولبعدأى

ىذبالمكانمحددغيرعالمفىنتجولأحلامنافىأحياءولكننا،النوم

فىمنامنافىنتجولكناربمابل،يقظتنافىنعرفهاالتىالأبعادالثلاثة

رغمالحلمفىأمامنامالالةالماضىأحداثبعضلنرىأكثرأوأريعةأبعاد

أثناءحدودبدونينطلقشعورإنه،.بعدتحدثلمأحداثاًنوىأوولت،أنها

بعضعندالشعورهذاينطلقوقد..تدرىأندونوالمكانالزمانفىالنوم

وهوصاححينماالخطاببنعمرالمؤمنينأميرقصةمثلاليقظةاثناءالناس

:فقال..وسألوهالجميعوتعجب"01الجبل!ياسارية:قائلأالناسيخطب

اَمرأفيهفصحتوبجيشهبهليفتكوا،،)ساريةبالقائديحيطونالأعداءرأيت

عنهتبعدحادثة-عنهاللهرضى-عمورأىفكيف!..بالجبليحتمىأن

!..الصناعيةوالأقعار)الأطباق(عصرفىيعيشلاوهوالأميالمئات

الرابع.البعدلهكشفاللهأنلاإلذلكلاتفسير
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لهصلةولاالحياةمدىلحظاتهتتجددأيضاًنسبىالنفسىوالؤمن

الذىالزمنلأنهاْيضأنسبىأنهرغمالفيزياءبعلملهصلةلاأى:،بالمكان

هذايطولفقد،لآخرشخصمنتقديوهيختلفشعورياًإنسانئيعانيه

مقابلةأووالسجنوالانتظارالخوفلحظاتفىكمادهروكأنهن!ياًالزمن

الظروفبهذهالأقدارعل!يكحكمتإذاالمعشربليدوالظلالدمثقيلشخص

بهايحفجلسةفىخاطفأسريعأمرورأويموالزمنينكمشوقد،القاسية

فىيموالعمريجعلبهيجعائلىفرحفىأو،.الحسنوالوجهوالخضرةالماء

ك!ابوسأوسعيدحلمفىانبساطهأوالزمنبانطواءنشعروقدالبصر،.لمح

شعرفىكما،الخيالفىونراهشوقأالمستقبلنستعجلوقد،مرعب

رامى:أحمد

عمرىسبقتشسوقىكنترمن

بدرىوالوقتبكرهوشفت

منننتقلأندون..وأحلامناأشواقنافىالؤمنحاجزكسرتخيلناوبهذا

البشريةالنفستصوراتيبحثلانظريتهفىأينشتينأنونسينامكاننا،

فىوليسالفيزياءعلمفىوالحركةبالمكاقالزماقيوبطولكنهالشعراءوخيال

هذالنايوضحهكما!اينشتينالفيزيائىللؤمننعودوهنا..النفسعلم

الذىغل!محمدلسيدناإلهياوحياوالسنةالكريمبالقرأنوردوكماالعبقرى

.الأبعادكلوجلعزاللهلهكشف

القانونإلىواْشارتبلالزهننسبيةإلىايأخيرةالأيةأشارتلقد

سنةبألف)اليوممطلقةالضوءسوعةجعلفىالنسبيةهذهلمبدأالأساسى

وما،.الكونيةللمن!رعةأقصىوحد(هالسجدةاَيةفىسابقأشوحناكما

يلى:فيماتتلخصجديدةعلعيةحقائقمنذلكعلىتوتب
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،.يتحركالكوقمافىوكل.الحركةنسبيةعلىأينشتيننظريةفىالزمنيعتمد

أتحركأننىإلالكبالنسبةواقفأأناكنتفإذا..ظاهريأذلكغيربداوإن

.،الوجوددليلالحركةفإنولهذا..الكونفىأخرلشىءبالنسبةالأرضمع

والصواريخوالسياراتوالإشعاعاتوالجسيماتوالذرةوأنتأتحر&أنا

وكل..المبدأجهةمنصحيحهذا..السماويةوالأجرامالفضاءومراكب

إطارأىفىالزمننعرفولكى01أينشتينيقولكمامعهزمنهليحملمتحرك

كما)س(المطلقةالضوءسرعةإلى)ع(الإطارسرعةننسبأنيجبمتحرك

ساعةدىلواقيايأرضعلىساكناراصدأفوضنافلوأينشتيننسبيةتقول

الراصدهذافإنله،بالنسبة)ع(الحركةسريعةفضاءسفينةفىموجودة

الساكنإطارهفىساعتهمنأبطأتدورالسفينةساعةعقاربأنسيرى

لوكانمماأبطالحركةالسريعةالأشياءعلىينسابالؤمانأنأى،نسبيأ

ااالثابتةالأشياءعلى

المطلقةالضوءوسرعةللواصدبالنسبة(ع)السفينةسرعةنفرض

والمسمىالمتحركةللساعةالراصديحسبهكمازَالسفينةزمنونفرض)س(

طبقأفإنهللراصدزالسكونزمنعنلهتمييزأالحقيقىبالزمن

تكون:لزمنالتمددأينشتينلمعادلة

+ز=ذَ
)2(200000ما

معرفةفىهامادوراًعالنسبةمربعفيهايلعببسيطةمعادلةوهذه
حمآ

بالنسبةالنسبيةسرعتهاأن،أىثابتةالفضاءسفينةفلوكانت،الحقيقىالزمن
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الرائدانطلقإذاأما.يختلفلنالؤمنفإن.=عالساكنللراصد

الضوءسوعةمنأبطأ)أىثاثية/متركيلو003=(ع)بسوعةبسفينته

الثانيةمنجزءمليون05منجزءبعقدارسيبطىءزالؤمنفإنمرةبأعيف

قياسها،لايمكنضئيلةنسبةوهذه..زالساكنالراصدلؤمنبالنسبة

رغمالضوءلسرعةبالنسبةصغيرةهناالسوعةلأن،يتغيرلمالؤمنوكأن

01لالتتعدىالتىالحاليةالفضاءسفنسرعةمنأكبوافتوضن!اهاأننا

..ث/كم

الصاروخسرعةكانتومهماالطائوةطارتومهماأنتجريتفمهماولهذا

الضوءلسرعةبالنسبةكسيحةكلهاعالسرعاتفإنالتكنولوجياتقدممع

عندئذخلافولاصفراتكونتكادالقانوقفى!(النسبةأنأىس،
LP

لبطءنظرأالأرضعلىالأحداثتزامننلاحظأنناأى...الزمنقياسقى

الضوء..لسوعةبالنسبةالحركة

الضوءسوعةمنالمقتربةالسوعاتهناالمذكوربقانونهيقصدأينشتينلكن

صفوالزمنعندالسكوقحالةمنانطلقهناالفضاءرائدأنافترضنافلو

تقوأالسفينةساعةفإن2(=)ز()الساكنالراصدساعةتقرأعندمافإنه

فىبالتعويضوذلكالضوء،سوعةهن87%سوعتهاكانتإذا(\=ر)

السفينة،ساعةأنلنايتضعوبهذا87=(ع)عنالسابقةالمعادلة
001

التزامنأنأى!الأرضعلىالساكنالراصدساعةمنأبطأبسرعةتجرى

وصلتحتىالسفينةأسرعتولوزال،قدالبطيئةالسرعاتحالةفىالواضح

واحدةدقيقةءانقضاساعتهاستسجلعندئذالضوءسرعةمن.،9!99إلى
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كاملة.ساعةقسجلالإطلاقمحطةعندالساكنالراصدساعةأنحينفى

)الذىابنهيتركأنسنةكا!ععرهالذىللابيمكنوبهذا06أ:بنسبةأى

نجمإلىالفائقةالسوعةوبهذهالرحلهَهذهمثلفىويسافر(سنوات5عموه

فقطأصبحععرهأنليجدالأرضإلىذلكبعدليعودضوئيةسنة03يبعد

أصغرعادالأبأنأىا،والسهتينالخامسةفىعجوزابنهبينماسنة36

عريزىرمضانفوازيروليستأينشتينفوازيروهذه..)*(ابنهمن!سنأ

فىواللهوالمتعمدالزماق!حقيقةوبين،والتهريجالعلمبينوشتان،القارىء

تجدلنلأنكابنكمنأصغورحلةأىفىتعودلنفإنكواطمئنإ..رمضان

أينشتينقوانينعليهاتنطبقالتىالجبارةالسرعاتبهذهبكقنطلقسفينة

نفسهاالقوانينهذهلأقالتكنولوجيا(بلغت)مهماالضوءسرعةمنالمقتربة

وصلتإذانهايةمالاتصبحسوفسمفينتكوكتلةكتلل!أنلناتؤكد

فىسنعرف)كمالتحريص!!كلهاالكونطاقةتكفىولنالضوء،لسرعة

(1قادميتد

الزمنقمددأثركانالضوءسرعةمنمتحركجلملماقتربفكلماوبهذا

فإن..مستحيل()وهذاالضوءبسرعةالسفرأمكنإذاحتىوضوحأأشد

منصفرفىتتمأنرحلةلأىعندئذويمكنصفر(=)زَيتوقفالرمن

عقولناتتقبلهالاوأمورالترامنزوالإلىالمعادلاتتشيروهكذا!!..الرمان

.،التجريبيةالمعاملأدقفىصحتهاالأيامأثبتتفقدذلكومع

62المجموع!يصبحواحدةسنةلىاياباذمابارحلتهوتستغرق،السفرلحظةسنة25عمرهالأب)"(

عليهفيمضىالأرضعلىمقيملكنه(سندات)5عمرهالابنبدأبينماالأرضإلىالعودةعندسنة

سنةإ!65ابيهعددةعندالابنععرفيصبحللابنعاما06يقابلهللأبعامأأنأى6بنسبةالقمن
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زادكلماالسوعةزادتوكلعاالسوعاحسبيتباولالزمنْ..

تعامأالرمنيتوقفالضوءلسوعاوصلناإذاحتى،التباطو

فانطلقلكزمانلاإلهسانأتصمبحأنأردتإذا:لنايقولأينشتينوكأق

اْواَلافعليهامض!اوقدالأرضإلىرحهـلتكمنلتعود!!الضوءبسرعة

!!السنينبلأيينأوملايين

أمواجعلى)علاوةنفسهالضوءإلاالضوءبسرعةيسيولالأنهونظرأ

بسوعةانطلقتسفينتناأنسنفترضفإنناالنيوترنيوودقائقالجاذبية

حسنواسمهولادتهعقبالتوائماْحدتحملالضوءسرعةمن.و9999

صكلندحسنساعةفإقضوئيةسنة05عنايبعدآخونجمكواكبأحدقاصدأ

أخعتهبينماسنة،أو414قدرهزمنأالرحلةخلالسجلتقدستكوقالعودة

لأرضاعلىلساعتهاطبقأسنةمائةالعمرمنبلغتقدحسنيةواسمهاالتواْم

العمرمنبلغتقدالتوأمأختهبينمايرضعمازالطفلأيعودحسنأقأى

إ!إإعتيأ

منمقتربةعاليةسرعاتالنجومبينفضائيةرحلةلأيةأتيحتإذاوهكذا

طاقمها،لأفرادالطبيعىالعمرحدودفىتتمأنيمكنفإنهاالضوءسوعة

النجومبينرحلةبعدسنة07وععرهيعوداْقلحسنيمكنهنامثالناوفى

!!الأرضيةالساعةحسب!يايابأذهاب!سنة0005دامت

زمانهامتدعالمفىهبطوكأنهالأرضإلىعودتهعندحسنيشعووبذلك

فىْشرعحينفيهيعيشكاقالذىالعالمعلىالمستقبلفىعام0005

غيايهفترةخلالوتغيرتطورأنبعدعليهجديدأالمجتمعوسيكون،رحلته
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لأسوةأثريبقولمبل،المجتمعهذاعلىالتعرفالممكنمنيعدلمبحيث

قضواقدلأسرتهالأحفادفأحفادبل،وراءهتركهمالذينوأصدقائهحسغ

الحقيقيبالمعنىالزماقفىمسافرأحينذاكحسنويصبح،ورحلوانحبهم

فحسب-واحداتجاهفىسيكونالزماقفىسفرهأنغير،الكلعةلهذهتمامأ

فيهعاشالذىالأرضىالعالمإلىالرجوعيستطيعلنفهو.المستقبلصوب

السابقوق،معاصروه

إلىقدماالاتجاهفىولكنأينشتيننسبيةفىممكنالزمانفىالسفر

يكون،فائقةوبسرعةكافيةمدةذاتوالعودةللذهاببرحلةوبالقيام،الأمام

اختياركوعليهيقعالمستقبلمنيومأىفىايارضإلىالرجوعالممكنمن

واحداتجاهفىبتذكرةرحلةستكونأنهاهىتدفعهاأنعليكالتىوالعقوبة

للسرعة!الأقصىالحدهىالضوءسرعةأنطالماءللوراعودةولا

Twinsالتوائملغز Paradox

وفى،النسبيةلفهمكثيرةمحاولاتعليهاتحطمتصخرةالتوائملغزيعتبر

بسرعةيتحركحسنالفضاءرائدالطفلالتوأمأنافترضناالسابقالمثال

الترتيب(علىوالعودةالذهابعندوالفوملةالتسارعإهمالمع)منتظمة

الأرضمنترصدهحسنيةشقيقتهبينماالضوءسرعةمن.91°1°9قدرها

منأقلالسفينةداخلالمقيسةالرحلةومدة،تباولقدأخيهازمنأنفوجدت

عجوزاحسثيةليجدطفلأحسنوعاد،حسنيةساعاتفىالأرضيةالمدة
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الرمنتمددظاهرةمعتتفقالنتيجةوهذهشوحناكماعصاهاعلىتتوكأ

أينشتين.بمعادلة

قأأىالعكمساعتبوناإذاينشأالتوأملغونسميهوالذىالمحيراللغوولكق

وله،ء!ببطت!م!يوساعتهاإن:لناليقولحسنيةساعةيرصدالذىهوحسن

،المذكورةبالسرعةعنهظاهريأتتواجعالتىهىالأرضأنبفوضالحقكل

ظاهويأمثهتقتوبأنهاعلىالأرضإل!ينظررح!لتهمنعودتهأثناءوبالمثل

هىحمسنيةوكأن،نظرهفىالإبطاءفىحسنيةساعةوتستموالسرعةبهذه

بينماكهلأحسنليعودالأوضاعوتنقلب،الثابتهوحسنبينماالمتحرك

التىفالنتيجةالتوأملغومانسميهنشأوهنا..ترضعطفلةمازالتحسنية

اْخرى،موةوحسنحسنيةتلتقىعندماأنههىالمفارقةهذهمنلناظالوت

غيو،الرمنىحسنلمعياركهلأوفقأيصبححسنلبينماطفلةحسنيةستكوق

فكيفالرمنىحسنيةلمعياروفقأعجوزحسمنيةبينماطفلأسيكونحسنأن

نفسنتيجةحسنيةمنواْقلحسنيةمناْكتزبمسنواتيكبرأقلح!سنيمكن

أعطتالفزورة+فالرحلةهذهحلمنلابدولكنتاع!يدبكلمحالهذا؟الرحلة

المتشككينيجعلمماومتعارضتينبلواحد()لشحنصمختلفتيننتيجتين

عكرن!الذي!ننحنبتفكيرناولكننا،،العكرالماءفىيصطادونالنسبيةفى

وحسنيةلح!سنالزمنىوالمعيارالنظروجهتىبينالتماثللأنالنسبيةمياه

متماثلةليستوصفناهاالتىالرحلةولكن،تسارعيحدثلمإذافقطيحدث

التىهىالأرضأنيفتوضأقلهليسالفضاءرائدحسنأنذلكتعاما،
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خارجالرحلةلأن،العودةعندإليهعادتثمالذهابعندعنه-تراجعتالتى

غيربسوعةلبوهةولوالحركة:)أىتسارعاًتقتضىالعودةثمالكوكب

منتبطىءأنالأرضإلىتعودلكىالفضاءلسفينةالضرورىمن(منتظمة

تتسارعثمالرحلةمنتصفعنداتجاههاوتعكسلتدوروتتوقفبلسرعتها

اْقومع.العودةرحلةفىالفالْقةالمنتظمةسرعتهاإلىتصلحتىأخوىمرة

ونحنبالحركةشعورناعدممثل)تمامامحسوسةليست.المنتظمةالسرعة

الشمارعأنإلا(السرعةالمنتظمةالأرضيةالإلهيةالفضاءسفينةعلى

ههااتجاتغيوأووالسياراتالطائراتتفرملعندماجميعأبهنشعرمحسوس

هوأنهسيدركالفضاءسفينةفىالمقيمحسنالتوأمأقلفمكولا،تنعطفأو

الأولالشمارعفىأنهونلأحظ،السفينةبهتشمارعالذىحسنلية(أخته)وليس

إطارإلىالأرضسطحعلىالسكونمنحسنحالةتغيوتالقيامعند

أقلالمستهدفالنجمإلىقطعهاينبغىالتىالمسافةفيهتكونالذىالسفينة

بسبب-وذلك(حسنيةبه)المقيمةالأرضإطارفىالمقيسةالمسافةمن

رحلةتتموبذلك(لأينشتين3للمعادلةطبقأبعدفيماسنعوف)كماالطول

الزمنمنأقلزمنفىحسنيصلحيثالفضاءفىالنجمإلىالذهاب

الهدفعندحسنيتوقفوعندما،الأرضعلىحسنيةأختهبإطارالخاص

ماولكن،حسنيةلقياسمساويةالعودةمسافةتكوناتجاههليعكس()النجم

المنتظمةالعاليةالسرعةإلىللوصولالعودةعندأخرىموةيتسارعإن

)معادلة3السفرمهسافةفيهتقلالذىالمنطلقةالسفينةإطارفىيصبح

الفضاءرائدأقلاشك،النهايةوفى.العودةزمنيقلوبالتالى(لأينشتين
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تغادرلمالتىحسنيةمنسنأأقلالعودةعندأصبحالذىهوحسن

.الأرض

أخرىمناقشةوهناك.مفارقةولاتعارضولا،التوائملغزحلتمويهذا

معلايتعارضبمااللغرهذالحلدوبلروظاهرةالعامةالنمنمبيةباستخدام

تمتجريبىاختباروكلالعلماءكلتتحدىراسخةوقفتالتىالخاصةالنسبية

..العشرينادكنفىلها

6891عامCERNالأوربيةالنووبةالبحوثمركزفىبيلىأجرىولقد

الكونية،الاَشعةعنالناتجةالجسيماتأحدالميونعموقياسعلىتجارب

تائيرتحتحلقةداخلتدوروهىالميوناتهذهعلىالمحافظأأمكنحيث

يطولبحيث،الضوءسرعةمن099%5إلىتصلبسرعةمغناطيسىمجال

اقىالسابقةللمعادلةطبقأالسكونحالةفىععرهاعنضعفأ12عمرها

نتائجمعاْخوىتجربةفىاْيضأواتفقتالمحملية..النتائجهعتماماًأتفقت

مقارنت!هاعندمتحركةطائراتفىهوضوعةالسيزيوممنمشعةذ!يأساعات

الزمن+ئحسابالأمريكيةالبخريةمرصدفىموضوعةممالالةثابتةبساعات

الفهمصعبةليستالنسيبيةبقوانينإليهانصلاقىالنتائجفإنهذاوعلى

ولاصدقهاشئتفإن،التصديقصعبةأح!يانأهىبل،عنهاشائعهوكما

اقىأينشتيننسبيةهىهذه..تصدقهاولاافهمهاشئتيمان4تفهمها

نظريتهفىفجعلنابعقولناذهبأينشتينلأنأنفسناحولنلفجعلتنا

فيضحك،واحدا2يساوىواحدزائدواحدأونجمع،تحتنامنفوقنالانعرف

والحاضرالماضىبين!يخلطبالزمانالمكان!يدمجيعودتنمعلينا،أطفالنا

والمستقبل"
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!!ا!

)5(شكل
كانتأطلقناهماعندما!أننا)كا!شكلفىالفضائيتينالسفينتيننفرض

تمامأ..عشرةالثانيةتحركهماقبلالسفينتينهاتينفىالساعاتعقارب

سرعةمن87%هى(ب)،(أ)بينالنسبيةالسرعةأقافترضنافإذا

أى:)اْ(رمنيمربهمما.+394بسوعةيمربزمنأننجدفسوفالضوء

)ب(ساعةإلىوقتأىفىينظرعندما(أ)أنأى،الزمننصفحوالى

منواحدةساعةبعدأنهبمعنى،ساعتهعليهماتسيرنصفلتسيوأنهاسيجد

وبالمثلوالنصفعشرةالثانية(ب)ساعةستكون(اْ)تقديربحسبالزمن

اْيضأ(أ)ساعةستكون(ب)تقديربحسبالومنمنواحدةساعةبعد

تمامأ.الواحدةالمركبتينكلافىالساعةبينماإ!!..والنصفعشرةالثانية

دماذاالاخر،ساعةبخطيحكمفكلاهعاالنسبيةيعرفانلاالرائداقكانوإذا
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وساعتكحقعلى"أنتمنهمالكلتقولف!مموفعليهماحكمأأنتكنت

واتزانبعقلكب،أالرجلينثقةومدىحكمكعلىيتوتبماذاأماثاصحيحة

وضعالذىأينشتينهوالمسئولإنمامسئوليتكولاذنبكليسفهذاتفكيرك

يلى:ماعلىينصالذىالقانونهذا

البعضلبعضهمابالنسبلأثابتةبسوعامشاهدانتحوكإذاأ

التىبالنسبتباطأقدالآخرومنأنمنهعالكليبدوفسوف

المعادللأأتحددها

هوالقانونهذاإن:)18(كتابهفىبدرالرحيمعبدالدكتوريقولوكما

تختلفنظرةإليهوين!ظرونالومانفىنظوهموجهةيغيّوونالعلماءجعلالذى

فىالقدممنذالزمنكانفقد،القديمةالفيزياءعليهكانتعماكليأاختلافاً

فىإنسانكلأوشىءلكلبالنسبةواحدبمعدلظاهريأيسيرالناسنظو

تيارهيجرىالذىالعريضالكبيركالنهرأينشتينعصرقبلفهو،الكؤقهذا

أيةبهتجرىممابأسرعقطرةمنهتجرىولا،نفسهبالمعدلمنهبقعةكلفى

عنيختلفرأيأترىالعشرينالقرقفىالنسبيةالنظريةلكناْخرى.اقطوة

يختلفعريضكنهرالرمنأنترىنفسهالتشبيهففى،كلياًاختلافأهذا

النمسبيةالسرعةحسبوذلك،الأخر!االبقعةعنفيهبقعةكلجريان

حادثألأن،الدهشةتثيرالتىأينشتينلفوازيرأخرىمرةلنعودللمشاهد،.

ب!لنسبةالحاضروفىلمشاهد،بالنسبةالماضىفىيكونقدالكونهذافى

سرعةاختلفتإذا،ثالثلمشاهدبالنسبةالمستقبلىوفىاَخر،لمشاهد

أبعادهماخلالفتيماذا،الحادثفيهيقعالذىللمكانبالنسبةالثلاثةالمشاهدين

موقعه.عن
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بالحاضرالماضىوخلطبل،التوامنبمفهومألينشتينأطاحكيفنوىوبهذا

يعودولاواحداتجاهفىيسرىالزمنأنطالماي!قهذاوكل،بالمستقبل

أقصى!كحدالضوءبسرعةمحدودونلأنناءالوراإلى

أينشتينأعلنكذلك..الخاصةالنسبيةفىبالسرعةيتأثرالزمنأنوكما

111عامالعامةالنسبيةفى Vتضخموكلما،الجاذبيةبقوةيتأ!لرالقمنأق

شىءلزمنبالنسبةزمنهيبطقوعليهجاذبيتد،قوةزادت،.وزنهوثقلالشىء

فىيسرىالزمناْنإلىأينشتينمعادلاتوتشير،جاذبيةأقلأووزنأأخف

نستطيعلاولكننا،الشمسمنأسرعالأرضوفى،الأرضمنأسرعالقمر

ذاتسماويةأجرامااكتشفناإذاإلااللهم،لضآلتهالومنىالفرقنلحظأن

البيضاءالأقزامكالنجومكوكبنالجاذبيةبالنسبةعاديةغيوجاذبية

سريانفىالفرقنلاحظأقنستطيعوعندها..ءالسوداوالثقوبلنيوترونيةوا

السنتيمتريزنوالتىالجاذبيةشديدةالكثافةالعاليةالنجومهذهعلىالزمن

الضوءترددويصبحهائلةالجذبفقوةولهذا!..أطنانعدةمنهاالمكعب

الأخرىالنجوممنالضوءلترددبالنسبةمنخفضأالأبيضالقرممنالصادر

للضوءالموجىالطولزادالتوددقلوإذا،الحرارةدرجةنفسلهاالتى

أينشتينابهتنبأمامؤكدأببطءيسوىهناكالزمنبأنينبئنامما،المنبعث

القونفىعلميةحقيقةأعظملتمثلشامخةأخرىمرةالنسبيةقوانينوتقف

...العشرين

عبدالمحسنالدكتوريقول)وكمابمعزولينالكونعنلسناأنناوالواقع

وماالكونذراتمنأجسامناتبنىالتىفالذرات:(كتابهفى)13(صالح

تفاعلاتهافىالذراتت!باطأتولو..أجسامناوعلىعلينايسوىعليهيسرى
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عنارغماالشيخوخةإلىللاسفسعينالماأجسامناداخلالكيميائية

إلىيقودالتفاعلفتباطؤ..المحتومالموتمصيرإلىتدفعناالتىبالسرعة

لمئاتأعمارنالطالتالعمليةهذهفىنتحكمأقاستطعناولوالزمنتباطق

وفىالميكروباتفىفقطالعمليةهذهنبطىءأننستطيعولكننا،السنوات

تستمربحياتهافإذاالصفر،تحتتبريدبعمليةالأوليةالأخرىالحياةصور

لها،بالنسبةالحدودأبعدإلىتباطقدالزمنوكأنما،وآلافهاالأجياللمئات

فىالعاديةحياتهاتحياوالتىتشبههاالتىالأخوىالكائناتأنحينفى

تباطفقد،الكهفأهلبقصةذلكيذكرناوكأنماءوتموتتتوالدالطبيعة

مننقدرهاولاالسنينبمرورأعمارنانقدروهكذا..لزمننابالنسبةزمنهم

نحملهالذىالزمنيبطيءتبطىءعندما..تفاعلاتمنفينايجرىماخلال

ا!جمقزمىنجمذراتبينهذافىفرقلا..يسرعتسرعوعندما..معنا

أهلقصةفىالقرآنلناأوضحلقد..يسعىإنساقذراتوبينالكتلةعملاق

تعالى:قولهفىأنفسهمسألواالكهففتيةأنبدليلنسبىالزمنأقالكهف

911.:الكهف1!يوكلبم!لم41يهـمالبثناقالوالبثتكل!ي)

فىتعالىقولهفىالزمننسبيةعلىللتاكيدقرآنيأعلميأالقاطعالردوكان

الاَية:نفسسياق

.911:لكهفا1!لبثتيبماألمحلي،بعيافالو)

تعالى:قولهاْخوىاَيةوفى

بهاألمحلكلاللهقلى*تسماأ4515وأزسنيومائةثلماث!ف!يف!ولبثوأ)

،25،126لكهفا1!!،!لم14اتالسيونحيبلهالبث!
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اللهعلمبينمانسبىزمنناولكن،وحسابهالومنعدنحاولفإنناوبهذا

إطارفىنكونالموتوعندالنومعندونحن،والزمانبالمكانمحيطلأنهطلق،

الباسطسبحانهفهواللهيعلمهبأسلوبواليقظةالحياةإطارعنمختلف

نأعلىحركىبنظامالتقيدودونالنسبيةقوانينرغموقادرللزمنوالقابض

فتصيومخلوقاتهعنسنةالمائةيقبضأنيستطيعفهوالزمنعلىيسيطر

تعالى:قولهفىكمايومأ

هحض!يحي!أنوقاللمحروش!المحل!كاويةو!قريةمحل!مر!ال!ةأو!

لبنتقالألبثت!يقالىبمثهثيلمحاءماثةاللهفا"ماتهموتيابم!الله

ليشرابك4طمامكإل!فانظرلمحا"،مائةلبثتبلىقالىيو"بعضأويوما

!يثضالحظاكلإل!وانظرللنايلعآيةلنجحلكحما،هـ4ال!وأنظريتسنه

ش!2!لىلمحل!اللهأ!2ألمحليقاللهتبيكلحمافلمانعسوهاثيننشز!ا

9125.:البقرة1ق!ير!

أعلم،سبحانهلأنهعلمفىرغبةليس؟(لبثت)كمالزمنعنهنااللهوسقال

فىالقرآنىالحوارخلالمنالزمننسبيةعلىالإلهىالتاكيدفى!غبةولكنه

الكهف:أهلعنتعالىقولهفىكما،الزمنإحصاء

.112:الكهف1!أم!ألبثلأألماأحح!الحؤبيرأ!لنعليبمثنا!يثكل)

سبحانهلناوأوضعهناللقصةكأساسالزمانقضيةسبحانهاَثاروبهذا

الحربدأنيو"بمضأويومالبثنااقال:الحزبيناْحدأنذكرناكما

الإحصاءعنبذلكمعرضين!لبثتكلبهاألمحلكل!،بعكل:قالالفتيةمنالاَخر

الزمنلنسبيةنظراأبدأ،الحقيقىالجوابيعطىلنالذىالنسبىالبشرى

سنة503لبثواالفتيةهؤلاءأنيعرفونالكهفخارجكانواالذينالناس!وأن
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أيضأالأحياءهؤلاءنصحتالآيةولكن،هجرية903يعادلبماميلادية

فىالزمئنس!بيةعلىللتاك!يد!لبثوأبهاألمحلياللهقل)الإلهىالمطلقبالتقدير

..والحياةالموتإطارذلكفىبماإطاركل

خاصةنورانيةكوحلةالنسبيةمعيتعارضلاوالمعواجالإسراءوإطار

لازمنفىمنهاعادالذى-والسلامالصلاةعليه-محمدسيدنالتكريم

جبويلالملكمعالبراقركبالإسراءفىاْنهرغمدافئأمازالكانوفراشه

والسمواتالمنتهىسدرةإلىالمعراجفىثموالقدسمكةبينالمسافةوقطع

تعالى:قولهفىكمالازمنفىطياالكونليطوىالعلا

المسج!إلمالحرا"المسجدمرلي!بمب!!أسو!الد؟سبحاح)

11ء:لإسراا1!حودبار!نا!ال!كح!لىأ

عزوجل:وقوله

"الما!ة!ا!تةلمحن!!ا*المفتي4س!ولمحن!*أكر!نؤلةرآ!ولق!)

.117-13النجم1!طنعوماالب!ومازاغ*ينش!ماالسد،4يخش!ا!أ

فالنسبيةتتعجبفلا،الكويملرسولهوالزماقالمكانطوىمنوسبحان

سرعةمئتقتوبالتىالعاليةالسرعاتفىوالمكانالزمانانكماشاْكدت

جبريل!الملاكمعالضوءسرعةتفوقبسرعاتبالكفماالضوء،

الط!لانكعاش

الإعداديةبالمدرسةنلرسهاالتىالرياضيةا!ثقاتبأبسطأولأنبدأ

قطارلنسميهتخيلىقطارباستخدامالزماقلتمدد)2(اْينشتينمعادلةلإثبات

يوجدفلاحقيقةول!يس)فرضأثلمكمألف024=عسوعتهوالذىأينشتين
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بداخلهضوئي!شعاعايرص!دوالمسافرأينشتينقطار

أ!شكلإِ

الرصيفعلىثابتومراقبمتحركأين!ثثتينقطار

71شكلا
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مصباحمنضوئياًشعاعأيوجهالمسافرأنونفوض(السرعةبهذهقطار

عليهايقعموآةتوجدحيثالسقفإلىالعوبة(اْرضعلىمثبت)يدوى

الموضحالمسارفىالمصباحإلىعانداًلينعكسوعموديأرأسياًالشعاع

.بالقطارالمبممافريراهكما)6(بالشكل

يرىفإنهالمكبر)7(الشكلفىالرصيفعلىالواقفللمراقيبالنسبةأما

شعاعفيهيسيوالذىالوقتففى،تمامأمختلفاَخربشكلالضوئىالمسار

حركةجراءمنسيتغيوالمرأةهذهمكانفإنالمراَةإلىالمصباحمنالضوء

المصباحموضعفإن،الشعاعفيهسينعكسالذىالوقتوفىالقطار،

علىللواقفينبالنسبةالضوءأننجدفإنناوهكذا.المسافةبنفسسيتغير

فىالمسافرينللمراقبينبالنسبةعليههىمماأكبرمسافةقطعقدالرصيف

الضوءسرعةاْننعرففإنناأخرىجهةومنجهة،منهذا..القطارهذا

كملمثاْلف003=سوقيمتهاالمصدرأوالراصدحركةبتغيرتتغيرلامطلقة

الأمو،سواءحدعلىالرصيفعلىالواقفينأوالقطار!ىللجالسينبالنسبة

التالى:الاستنتاجإلىنتوصليجعلناالذى

وقتعودتهولحظةالضوءشعاعإرساللحظةبينالرصيفعلىانقضى

للملالثوبالنظرالقطارفىالعمليةلنفسانقضىالذىزَالوقتمنزأطول

.(7شكل)!ببأ

قدرهززمنفىالضويقْطعهاالتىالمسافة1لم2-بأ-!بالطول،ْ.

الرصيف(علىالواقفنظر)!ىز!ط2/1=

الضوءيقطعهاالتىالعموديةالرأسيةالمسافة2/1-بد-بدوالطولى
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المسافرنظر)فىزَس2/1-وإيابأذهابأرَزمنفىالقطارداخل

.بالقطار(

فىعبسرعةالقطارقطعهاالتىالمسافة2/1=داْ=!دوالطول

ازع2/1=زالؤمن

الملالثفى!بالوترمربعأنعلىتنصالتىفيثاغورسنظويةوبتطبيق

(!د،بد)القائعينالضلعينمربعىمجموعيساوىد!بالزاويةالقائم

د!+بد=ب!

االأضلاعهذهعنوبالتعويض

زع2/1+زَ!ا2/1=زس0002/1

(2ع-2س)2ز-2ز2َس...

1)ز=زَ.ْ. )2(رقمأينشتينمعادلة..(2--ع

س2

فلوالسابقالبندفىرياضىبرهاندونطبقناهاالتىهىالمعادلةهذه

:فإنثوانىا0ز=المحطةزمناْنقرضنا

ثوانى36!4لم2(2)01=زَ
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ثوانى6القطارفىانقضتالمحطةفىثوان01انقضتفعندماوهكذا

اْوضحناكماالقطارسرعةازدادتكلعاالساعةتأخريزدادوسوففقط،

..السابقالبندفىالزمنتمدد

فرضاكمألف009بالشكلكماارتفاعهالذىالقطارهذاأقالاَق!لنتصوو

المذكورةالافتواضيةبسوعتهيمروأنه)7(الشكلفىالمعطاةللمقاييسطبقأ

السوعةاْمثالعشرةطولهأيضأافتراضىبرصيفث/كمألف04Y=ع

أحدمنالمسافةالقطارهذاسيقطعوبذللُكمألف0024يساوىأى

قدرهزمنفىالرصيفساعةحسبالاَخرالطرفإلىالوصيفطرفى

لدىأنذكرناأنناغير،ثوان01=السرعةعلىالمسافةقسمةخارج

بينالواقعةالمسافة-بموجبهاالقطارسيجتازالتىساعتهمالمساقرين

الرصيفعلىثواق01أننعلملأنناأقلزمنيةفترةفىالرصيفطرفى

إذاالحقكلللمسافرينفإنلذلكونتيجةالمتحركالقطارفىثوان6تعادل

كمألف0024ليسالرصيفطولأنايستنتجهِأنالنافذةمنمانظروا

نظرفىالرصيفوكأن....كماْلف0144=ث6*ث/كمألف024بل

الزمنانكماشبنسبة:أى،قيمتهمن6إلىطولهانكمشقدالمسافوين

هذااْنونفوضلهبالنسبةالرصيفيتحركالذىالمسافرالمراقينظوفى

نظروجهةمنكماْلف0024وقدرهأكبرطولهبينمالَالمنكمشالطول

وبهذا.لالساكنالطولهذاونفوض،للرصيفبالنسبةالساكنالمراقي

طولهينكمشمتحركجسمكلعلىتنصالزمنبمعادلةشبيهةلمعادلةنصل

أ،،

http://kotob.has.it



:إنبحيثحركتهاتجاهفى

لَ=لبرأآ

فىنكوقأنويكفينا،الحركةمطلقيةعلىأبدأيدللاالانكماشهذاأقغير

جديد.منطولأالجسميردادحتى،للجسمبالنسبةالثابتالمراقيموضع

نأسيجدونالذينأينشتينقطارفىالمسافرينمعالشىءنفسويحدث

اْنلهمفسيبدوالرصيفعلىالواقفوناْماذكرنا،كماانكمشقدالرصيف

خداعهذاوليس!الساكنطولهمنابنسبةانكمشالذىهوالقطارهذا

الأجسامطوللقياساست!خدامهايمكنالتىالأجهرةكافةإنبلبصر،

ال!ئمىء.نفسسدتبين

نأطالماالأرضسطحعلىنلاحظهاأنلايمكنهذهالانكماشوظاهرة

المعادلة!بتطبيقالضوء،لسرعةبالنسبةكسيحةمعهانتعاملالتىالسرعات

سم86إلىطولهينكمشالأرضعلىالطولىالمتواْننجدلأينشتينالأخيرة

تحركلوسمم14ييالىالضوءسوعةمن09%بسرعةتحركلونظونافى

الضوء!!..بسرعةتحركلوسمصفرديالىالضوءسرعةمن99%بسرعة

أثارلقد!الأخرىالكواكبلراصدىبالنسبةمنكمشالقارىءأيهااْنتفهل

فىالأطوالبهنقيسالذىالمترطوللدقةبالنسبةنفوسنافىالشكأينشتين

متحوكيناخرينلراصدينبالن!سبةذلكمن!أقلنظرنافىمترهو،حياقنا

نأويمكن.،مطلقمكانولامطلقمترهناكفليسوبهذامختلفةبسرعات

يلى:كمالأينشتينالقانوقهدْانضع
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اْومقتربينكاناسواء،البعضلبعضهمابالنسبةمشاهداقتحوكإذا"

يجدولن،حركتهاتجاهفىانكمشقدالاَخرأنمنهمالكلفسيبدو،مبتعدين

."نفسهطولهفىللانكماشأثرأىالمشاهد

منهماكلطولالتى(5)شكلالفضائيتينالسفينتينإلىرجعناوإذا

نسبيةبسوعةالفضاءفىانطلقتاأنهما-ونفوضقدمأ02الإطلاققبل

للسمفينةبالنسبة)ب(طوليصبحفسوفالضوءسرعةمن87%قدرهابينهما

يقيسكلاهمابينماصحح،والعكسأقدام01أىالأصلىالطولنصفأ

فىيحذثالانكماشأنملاحظةمع.تغييردونالأصلىبطولهاسفينته

فقط.الحوكةاتجاه

علىاليوميةحياتنافىمستريحون-للهوالحمد-فنحنحالاْىوعلى

بسوعاتنتحركذكرناكمالأن!نا،الطولوانكماشالزمنانكماشمنالأرض

السالْوةفالسيارةالمثالسبيلوعلى،الضوءلسرعةبالنسبةجداصغيوة

النفاثةوالطائرة،الذرةنواةقطربمقدارتنكمشالساعةفىميلأ5.بسوعة

الخارجىالمدارقطربمقدارتنكعشساعة/ميل+6.بسرعةتسيرالتى

بمقدارطولهينقصساعة/ميل.259..بسرعةالمنطلقوالصاروخللذرة

يكرهمنيعتقدفقدالفكاهةسبيلوعلى!الملليمترمنالمائةفىواحدجرء

الضوءسرعةمنقريبةبسرعةللسفريدعوهاأنلسانهالطولحماته

اْقعليهولكنه،نظرهفىلسانهاقصروقدالأرضعلىمنفرضاليشاهدها

هىفهذه!!اللسانقصيرأصبحأيضأأنهستجدإليهنظرتإذاأنهايعلم

101.المرصوداْوالراصدلاترحمالنسبية
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ا!تلةزيادة

لجاذبيةتبعاالوزقسوىيتغيرولاثابتةجسمأىكتلةأنيعرفكلنا

سطحعلىالسدسإلىينخفضفوزنك،سطحهعلىنتواجدالذىالكوكب

ثابتةطتكبينماالمشترىسطحعلىونصفمرتينإلىويزدادالقمر،

اقتربتلوتدهشناالتىبالفوازيرإليناياثىكعادتهأينشتينولكغلاتتغير..

زادتكلماوتزدادبالحركةتتغيرالكتلةإن:قائلأالضوءسرعةمنالسرعة

طبقأفإنهكالساكنالجسموكتلةكَالمتحوكالجسمكتللأكانتفلو،السرعة

يكون:لأينشتينالنسبيةلقانون

!ينشتين()4-معادلالق

س2

الانطلاققبلفضائيةسفينةكلكتلةأنوافترضنا)5(لشكلرجعنافلو

سرعةمن87%قدرهابينهمانسبيةبسرعةانطلق!تاثمكجم0015لت

002+واْصبحتللضعفزادت(ب)كتلةأن(أ)يلاحظثسوفالضوء

فسيجدهاسفينتهطةيقيسأنمنهماكلأرادولو.صحيحوالعكسكجم

لنفسهبالنسبةسرعتهلأن،سرعتهاختلفتمهماتتغيرلاكجم0501دائمأ

التالية:بالكلماتالقانوننوضحأنيمكنناذلكوعلىصفر،دائمأ

ستردادالج!بممكتلةفإنلمشاهد،بالنسبةجسمقحوكإذا

..بينهماالنسبيةالسرعةعلىالزيادةمقدا!!يعتمد
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إلىوصلتالفضائيتينالسفينتينبينالنسبيةالسرعةأقفرضناولو

أكبرأى:نهالْية،لاأصبحت(ب)كتلةأنسيلاحظ(اْ)فإنالضوءسرعة

ملاحظةمع،.(أ)كتلة(ب)ق!اسلوصحيحوالعكس!كلهالكوقكتلةمن

هذهفىالصفوإلىالاَخرنظرفىسينكمشالسفينتينمنكلطولاْق

لةالحاا

فزورةإنهاالأجساممنلجسمصفروطولنهالْيةلاكتلةمعىفتأمل

لمثلحداتضعالنسبيةنظريةلأنأينشتيننلوماْنيجبلالكنناالفوازير.،

يسيرأقمادىجسماْىعلىالمستحيلمنبأنهتقولحينماالتأملاتهذه

بالنسبةالصغيرةالمعتادةالسرعاتحالةفىأنهالبديهىومنالضوءبسوعة

..الكتلةوازديادوالطولالزمنانكماش-ذكوناكما-نهملالضوءلسوعة

النسبيةلأطاحتييالا-للهوالحعد-العاديةحياتنافىحالناهووهذا

بعقولنا.

الجسيماتمسارعأنذلك،-المعمليةالتجاربأكدتهاظاهرةالكتلةوازدياد

نسبإلىالذريةالجسيماتهذهسرعةرفععلىقادرالنوويةالمعا!لفى

ولقد..النسبيةفىأينشتينقوانينصحةوتبين،الضوءسوعةمنجدأقريبة

الإليكترونياتبكتلةهالْلة()بسرعاتالمتحركةالإليكترونياتكتلةمقارنةأمكن

.لأخيرةاالمعادلةفىكماالسرعةعلىالكتلةاعتمادصدقوتبين،الساكنة
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نظريتهمن)استنتاجأوالطاقةالمادةاندماج7091عامأينشتينأعلن

علىينصوالذىالعشرينالقونفىالبشريةعرفتهقانوقأعظمفىالنسبيا(

الشهيوة.للعلاقةطبقأوبالعكس)ط(طاقةلىإتتحول)دُ(لكتلةاأن

الضوءسرعةمربع*الكتلة-الطاقة

لأينشت!)5(معادلة2سك-ط

سرعةمربعفىالضربنتيجةبس!طةكتلةمنهائلةطاقةتنتج!بهذا

إشعاعيةطاقةإلىالمادةمنجمأتحويلمنالناتجةفالطاقةالضوء،

/ث(2سم0101)3*كمجما-!ط

ساعة/كيلوواتمليون25-جولا031*9-إرج01ْ2*9=

المادةمنجمأمنالمتولذفالطاقةوهذه.حراريأسعراًمليون02=

الفحم!منطن+3..إحراقمنالمتولدةالطاقةتكافىءالقانونلهذاطبقأ

سنة!لمدةبالوقودتوندهاأوبأكملهامدينةتحرقأنيمكنهاهائلةطاقةوهى

إ!طاقةإلىيتحولعندماالمادةمنواحدجراماختفاءأىتمويجمنهذاوكل

اتضحفقد)الشموس(النجومطاقةلتفسيرالمفتاعالعلاقةهذهقدمتولقد

الشمسباطنفىتجرىحيثالقانوقلهذاطبقاًطاقتهاتنتجالشمسأن

قلبفىمئويةدرجةمليونا5تبلغحرارةدرجةفىا!ث!الاندماجعملية

!هويليهالذىالعنصرإلىالهيدروجينوهوغصرأخفقتحولالشمس

.3(سك=)طنوويةطاقةهيئةعلىيظهرك""الكتلةفىنقصمعالهيليوم
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اختفاءمنتنتجثانيةكلالشمسمنالناتجةالطاقةأنالعلماءحسبولقد

الثانية!فىالشمسمادةمنطنمليوق4قدرهاكتلة

أنهاذلكمعنىفإنكتلتهاحسمابعلىالشمسمنتنتجالطاقةإنوحيث

ليستهنا)تحوق(وكلمة،الحياةلناوتهبالطريقلنالتضىءنفسهاتحرق

سنة،اَلافبضعةعاشتلماكذلككانتولو،كالشمعةتحترقلالأنيادقيقة

احتراقأليسباطنهافىيحدثفماولهذا+السنينبلايينالاَقعوهابينما

للعللاقةطبقأ)ط(طاقةإلى)ك(الكتلةفيهتتحولنووىاندماجولكنةكيميائيأ

تفقدلمأنهاإلاّثانيةطن/مليوق4كتلتهامنتفقداْنهاورغم2سك=ط

بلايينبقاعصاالعلماءويقدر2%منأكثرالطوبلالعمرهذافىكتلتهامن

،النيوترينو)*(لغزحلأمكنإذاالسنينمنأخرى

النوويةالطاقةإنتاجلتطويرالمفتاح2سك=طالعلاقةهذهقدمتكما

وبهذا..المشعةالنظائروتوليدالنوويةوالأسلحةالذريةوالقنابلالمفاعلاتفى

وللمجانينالمخبولينوللساسةللعلماءجهنممفاتحيدرىأقدونأينشتينسلم

واْصبح.ممكنأ2سك=طالبسيطةالمعادلةبهذهالحووبهواةمن

وهىشعب،دمافناءدولةلنسفاللازمةالمادةكميةمعرفةوالأرقامبالحعساب

مماأقلالثقيلالماءأوال!بلوتونيومأواليورانيومجراماتمنقليلالعادةفى

اليد..قبضةيملأ

فضاءوسفنصواريخفىالسفووأصبحالفضاء،لبحوثالبابانفتحكما

تعملالتىالعملاقةالبحارسفنوكذلك..النوويةبالطاقةتعملالسرعةهائلة

341.ص!103صللمولف)5(مرجعافظر)*(
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وأباخرةلدفعيكفىاليورانيوممن!!واحدأجراماأنلدرجةالطاقةبهذه

القديمة.السفنتحملهاكانتالتىالوقودأطنانمنبدلأعاملمدةغواصة

وأسرارعجائببعنوانكتابأكتبتأننىلدرجةالمعادلةهذهعشقتولقد

والأسرارالعجافيهذهلقراءةوأدعودُ)5(ا!ال!يةوالطاقةالذد!الإشعاع

12سك-أطالإنسانعرفهقانونكأهمالمذهلةالمعادلةأهعيةمدىلتعلم

المادةبيننهائيأالحاجزأشقطتلأنها.،العشرينلقرنافىانعلموكأسطورة

الصوتبينفرقلاالمادةهىوالطاقة..الطاقةهىالمادةوأصبحت..والطاقة

فىهىالتىالخاملةالمادةوبينا،والمغناطيسيةوالكهرباءوالحرارةوالضوء

لإثارةالأفلاممولفوتخيلكماالعفريتمنهيخرجالذىالقعقمالحقيقة

الرموزتعزيمةخيالاوليسحقيقةأطلقالذىفهوأينشتينأما،الأطفال

وخرجالذرةقمقمفانفتحالواقعأرضعلىالنسبيةبقوانينوالطلاسم

العشرين،القرنفعلأفىالعفريت

معأوالطاقةالمادةإنقل:أو..وحركةطاقةولكنهامادةليستفالمادة

بوجههالناظهرتالمادةاختفتإذاأنهبمعنى..وجهينذاتواحدةعملة

التمويجتدعىعمليةفىك!ومغناطيسيةموجاتأوطاقةهيئةعلىالأخر

علىتتجسدفإنهاالموجيةطبيعتهاعنالطاقةتخلتدياذا..3س-كطبحيث

وهواءوصخوروترابحجوصورةفىلناالمنظورالوج!فىمرنيةمادةهيئة

.طدُ=التجسيدمنالناتجةالكتلةقيمةتكونبحيثومخلوقات
"(yL

نأرفضعندماتقديرهفىمخطحأكانإبليسأنفىمعىتتفقفهل

كما)مادة(؟طينمناَدمبيثعا)طاقة(نارمنمخلوقأنهبحجةلأدميسمجد

تعالى:قولهفى
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112:الأعراف1!طيكمكنا،4!لقتهمكخلقتن!منهكيوأناقالى)

سبحانه:وقوله

لمنأسجر1قالإبليللعا!فسج!514"لأاأسج!4:للملمائحةقلناوإ!ا)

1161:ءلإسراا1!طيناخلقت

الشيطانمنباللهوأع!يتجسد!أنللشيطانيمكنأينشتينلقانونوطبقأ

قولهفىكماالملاكيتجسدوقد،.والإنسالجنشياطينأكلرفعا:الرجيم

تعالى:

.711:أمريم!سويانجشواليافتينل،حنا،4إليياؤسلنافا)

نأبعدالعشوينالقرقفىمقبولأعلميأأمرأالملائكةتجسدأصبحلقد

جبريلتجسدعمليةوهل..الذريةالمعاملداخلمادةإلىالنورتحويلأمكن

فالقرآنكلا.؟االبعضادعىكماغيبيةخرافةبشرصورةفىمريمللعذراء

أعظمفىاليقينىالعلمعلىيحتوىبل،العلممعمطلقألايتعارض

الكوق!هذاقضايا

)دُ(المادةبينالوهمىالسدأينشتينفيهاحطمالتىاللحظةفمنذحقأ

كلانهار2سك=ط:علميةمعادلةأشهرفىبينهمابالربط)ط(والطاقةْ

مرئيةغيربطاقةمشحونفضاءإلىالدنياوتحولت..ملموسحسىيقين

وأبيتاجزنياتأخرىومرةكهرومفناطيسية،موجاتالعلماءيسميهاتارة

..الحواستدركهاأندونالظلامفىتقتلأشياءوأغلبها01جامااَشعة

بهيئةلنالتبدو..تجسدتإذاإ!لحواسناتظهرلاالروحكانت!ياذا
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علىمنطلقأشيئأكانت-أعلموالله-ربما،تتجسدأنقبلفإنها،مرئية

لانستطيعفإنناالأموركانتواْيأ،ملموسةغيرطاقةهيئةعلىأوموجيةهيئة

تعالىةقولهفىكعاقاطعبرأىفيهاندلىأن

قلي!!الىالحليمكتيتياووما،ب!8أمومكالووعقلى،الووحعلمحن)ويلل!الونك

.[Ao:ءلإسراا1

أينشتينومعادلة،القليلإلامنهاللهيمنحنالمعلمىأمروتجسيدهافالروح

إلىالضوءفوتوناتتتجسدعندماالقليلهذامغقبس3(سك-)ط

.،ذريةجسيمات

أشعةفوتونتجسيدإمكانيةالمعادلةلهذهطبقأ)2891(ديراكأعلنفقد

)البوزيترون(نقيضهدمالىكمادةالأليكترونإلىوالحارقةمنظورةالغيرجاما

وتمالتجسيد،هذاصحةتجويبياالأمويكىالعالمأثبتوقدمضادةكمادة

ديراكوحصل،التجاربهذهفى)البوزيتووق(الموجبالأليكتروناكتشاف

)ك(المفإةوالمادةالمادةبوجودتنبأتحساباتهلأن،نوبلجائزةعلىبذلك

أيضاوتنبأتجاما()أشعة)ط(العاليةالطاقةذىبفوتوقللضوءكتجسيد

ةدوماكمادةباختفائهمافنائهماإلىيؤ!ىمعهاتقابلهمابأنالعكسيةبالعملي!ة

التى2سك-طأينشتينلمعادلةطبقأأخرىمرةطاقةإلىوتحولهمامضادة

مرتبطةولأنها،والسماءالأرضفىتعمللأنها،الأولىالكونيةالمعادلةتعتبر

الكوق!فىالوحيدالمطلقتعثلالتى)س(الضوءسرصكةبمربع

مراتبالغزالىالإماموضعولقد..اللهأنوارمننورالمعادلةهذهإن

بعضتجلتولواْضواءمنأعظمواْضواءنور،منأقوىنورقهناكللنور،
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فى!اعاقي،طا!الأنجبروتهانتحعلاْناتستطعنالمالعالمنالأنواراهذه

تعالى:قوله

قالأفاقفلماصحقاموسلاوكر،5!اجملهللجبلربهلخل!فلما)

.4311:الأعراف1!الم!منيول41وأناأليكتبتسبحانبه

هذالدراسةمصراعيهعلىالباب2سك=طأينشتينمعادنةفتحتلقد

،للذرةلأوليةالجسيماتافيزياءولدراسةوطاقةمادةخليطامنباعتبارهلكونا

المادةنوعىإلى)ط(الضلوئيةالطاقةبتجسيدالكونفىالزوجيةواكتشاف

وأالأضواءأوالأنوارأطلققدسبحانهاللهوكأنما)ك(المضادةوالمادة

اللانهائى،الفراغفىلتنتشرالأزلقديممن)ط(طاقةهيئةعلىالموجات

النقيضهيئةعلىأى:)لُ(مضادةوماديةماديةهيئةعلىفيهوتتجسد

كلهالكونفىتسرىالزوجيةاْوالاردواجيةأولتناسقاكأنماكبكتلةونقيضه

شىءكلمنخلقاللهإن:لناوتقول..والألبابالعقولبنواصىتأخذبروعة

هوالضوئىوالفوطذالشفعهمااف!جينوكأنالفوكل!!ماعدان!جين..

حجو!6لدقسيثضلكفوهل..والوتروالشفح):تعالىقولهفىلوتر

.3،14:الفجر1

!مانه،محسوسةولاملموسةغيرازلواجيةنفسهالإنسانلوعىكان!ماذا

والحلأل..والرذيلة..والفضيلةوالشرالحنيرمعنىيعرفالازدواجيةبهذه

فىمنسوجةلازدواجيةاتكونأنيمكنفهلإلخ..والشيطانلملاكواااموالحرا

يؤكدوالقرآن11؟!ولم..مضاد؟وكونكونهيمئةعلىالكبيرالكونكيان

تعالى:قولهفىالكونفىالازدواجيةشمولية
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914.الذار!ات1!ت!!رو!،لملعيجيك4ؤ!لقناش!2!لىومن)

قائل:منعزوقوله

مهاوأنفس!يومنالأ،ولتنبلَ!مما!لياألى،وأجعخلق8الدسبحا!)

136.:ايس!!لملمايملم!

الجنسىبالمفهومالأزواجأكثروما..الأنحتىنعلعهالاأوناجفهناك

وعالمالشهادةعالمفىأى:،نعلعهولانراهلاوفيماونعلعهنراهفيماوالكونى

يلهمنىوعقلىتحدثنىنفسىوكأنماشىء..كلتشملفالأزواج..الغيب

وكوقكوقبقياممسلمكفيزيائىا!عتقادإلىحثيثأدفعأيهدينىوالقراَن

كونأوأشاهدمراَةفىأنظروكأننى.،الكوقلنشأةالأولىاللحظةمنذمضاد

وقلوب،أعسريكونالمعكوسالكونذللُفىفردكلأنلدرجة..معكوسأ

بعكستدوروساعاتهمبلأبدانهممناليسوىالجهةفىتقعالأفرادهؤلاء

فكمأبعاد..أربعةاذافيهنعيشالذىالكوقكاندماذاالمما"لوف!!..الاتجاه

وأينشتينوماكسويلنيوتنمعادلاتفيهتنطبقوهل؟،.المعكوسالكوقأبعاد

كفيزيائىتراودنىأسئلةإنهاعكسناها!.اإذاتغييرأىبدوقوشمررودنجر

حاليأ.الكونعلماءفطاحلتفكيرمحورهوالأسئلةهذهعلىوالجواب!مسلم

بناغاصت2سدُ-طأينشتينمعادلةأنالقارىءعريزىتلاحظوهكذا

..والدجاجةالبيضةلغقفىبناوتغوصبل.،والكونالفلسفةمتاهاتفى

آخربمعنىأو؟طالطاقةأمدُالمادة..أولأظهوالذىماأنفسنالنسطلا

السوالهذاعلىأجيبأنكمسلموأستطيع)ك(..الجسيماتأم)ط(الموجات
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بينهماوماوالأرضالسمواتمافىكل%ن!جوابإلىافعلميتوصلأنقيل

هذاجاءأينومنا،والأولالأعظمالفوتوقمنأى:،اللهنورمنمشتق

نورإلىننسبهأقإلامحالةولالنامحيصلا..!الأعظمالنورأوالأولالضوء

وتعالىتباركالحقوصدق..غيرهشىءيكنولماللهكاقالبدايةففى،.الله

فيقول:

35!11!ر:!والأ،ولالسه!أتنو،اللة!

للفو!نيوجدلالماذاأفهمأقتقديرىفىأستطيعالاَيةهذهكدوفى

الوحيدالمطلقهىالفضاءفىسالفوتونسرعةتكوقولماذامضاد،جسيم

أنتإنك:نقولوكأننا(س)السرعةهذهإلىينسبشىءوكل؟الكونفى

..والمجواتوالكواكبوالأرضوالجبالوالمخلوقاتحولكمنالناسوكل

النور..هذامنجزء،.خفى!مامنهاماظهو

الأعظمالنورمنالمستمدالنورانىالتصورهذاإلىيصلىلمالعلمأقولو

اللغقهذاحلسياقفىحديثاإلاحقيقةالتفكيرلذلكالعلميتعرض!لملله،

ولغرالتوحيدعنوالبحث،.العظيمالانفجارقبلععابالبحثالمذهل

وتصورالسوداءوالثقوبالفائقوالتناظرالفائقةالأوتارولغزاللأنهايات

يكونأقاحتمالدمالىالعاشرالب!عدإلىالعلموصلأنإلىالإضافيةلأبعادا

فىجاريؤردتأبحاثمنذلكوغير..لاشىءمنأتىقدبأسرهالكوق

الشهيرالفيزيائىللعالم)14((أينشتينبعد)ماكتابمنهاجديدةمراجع

الكون،نظريةعنالعالمىالباحثكاكولمجشيو
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ت!!والأ،صالسموأتىنوراللة)القراَنىالتعبيرعنتصوراتىإن

العلمروحتكونقدأو،روحهلاالعلملمظهرتعبيهراقكونقدولكنهافلسفية

تعالى:قولهفىالقرأنيةالحقيقةمراعاةفىمعاًالاثنينقكونوقد،لامظهره

2!شع!هفلهلي!عا

هذامنورسبحانهوهو،صفاتهمنالنورولكنالنور،ليسفاللهولهذا

لنورالوحيدالمثالهى3سك=طأينشتينمعادلةوليست،وخالقه،الكون

يلى:كماآخرمثالهناكبل،الله

:!الأ!ضالسمواتنورالله

تعالى:قولهفى)35(النورآيةمطلعهىالنورانيةالعبارةهذه

!فالمحباعمحباحع،فييا!مشعاةنو،!مثلىألارص9السمهـاتنو،الله)

ريتونةمبار!ة4شجرمنيوق!5،8هو!ب!اثياالؤجاجة،ربئجة

نو،نو،لمحل!،نا،تيلسلهليولو2يخوؤيتيا5يظغربيةو!شوقية!

شلا2بعلالله9للنال!رلمالأمثالاللةويخوب2،يامكلنو،!اللهي!8

135.النور!المحليكل

هوهذاأنبعضد!م!يعتقدالاَية،هذهتفسيرفىالمفسروقاختلفولقعد

وبصيرتهالمشكاةهوالإنسانأقيعتقدالاَخووالبعض،والهدايةالإيماننور

كا!ؤيتالنورمنهيستمدالذىالمددهىللهوعبوديتهالمصباحوقلبها!ؤجاجة

الشائعالتفسيرمثلتماماًسطحيةتفسيراتنظرىفى!كلها،،يضىء!الذى

وهذا،المعنوىالنوربجانبالحسىللنورمثالأتعطىالاَيةبأنالتراثفى

منمظلمةفجوةفىموضوعالتوهجشديدمصباحكنورمثلهالحسىالنور
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فىالمصباحوضعوقد،إضاعتهووفرةنورهتجميععلىتساعدمرتفعحائط

هذاوشمتمدكالدر،يت!مشرقكوكبلمعانلامعةصافيةزجاجيةقارورة

شجرةهى،والموقعالتربةطيبةالبركاتثليرةشجوةزيتمنوقودهالمصباح

بلغربيةهىولا،شرقيةهىفلا!متوسطمعتدلمكانفيالمزروعةالزيتون

فيالشمسمنتستفيدالأرضفضاءفىأوإ!جداًعالهجبلقمةعدىهى

لمولويضىءصفائهلشدةالشجرةهذهريتيكاد،النهارأجزاءجميع

نور..علىنوراًلمصباحاتؤيدكلهاالعواملوهذه،المصباحنارتمسسه

لنوركونياًعلمياًإيضاحاًهناأقدمالمفسرينكللاجتهاداتتقديرىومع

العلممعطياتمعيتناسببماالشمسيةالمجموعةفىعالمنافىالحسىالله

الاَيةفىالمقصودالنورهذاعظمةمعيتناسبوماالفضاءوأبحاثالحديث

نأولابدعاليةالشجرةهذهبأنالقائلالرأىمناستفدتبأننىعلماالكويمة،

بالمعنىهناالشجرةوأن..البصرىالحسنالشيختوقعكماالسماءفىتكون

،الكثير(عنهالمتفرع)الشىءالمجازى

بمصباحالشمسيةمجموعتنافىلنورهمثلألنايضرباللهاًنأرىلذلك

هوالمصباحهذااًنتوقعتولقدبالمشكاة(إليهالمشار)الظلامفىمنير

التالية:للأسبابسمائنافىيسطعالذىالقمو

تفيدهنا)مشكاة(وكلمة،السوادالحالكالكونىالفضاءفىيسبحالقمرا-

هذهفىالخاصفلكهفىيسبحالذىالمصباحفيهوالموضوعالمظلمالفضاء

الكونمشكاةفىتسبحوالشموسوالكواكبالأقمارجميعبأنعلماالمشكاة

!لهذاالضوء،لتشتيتللفضاءكافيةذراتوجودلعدمالمظلمةالكبرى

أفهمكماالسوادحالكةمشكاةالجوىالغلافمغادرةبعدالسماءتكون
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يمونج!!*فيهفظلوأالشط2مكبابالمحليييفتحنالو9):تعالىقولهمن

.(15-41الحجر:1!صللح!روث!قو"نحكبلأبحارناسعرتنماالقالوأ

أعلم.واللهالمظلمالكونىالفضاءهىوالممثنكاةهوالقمرالمصباح.ْ.

الآيةفىالمضباحأوصآفويأقللجميغ،الواضحالمئيرالجرمهوالقمر2-

تعالى:قولهفىعليهتنطبق

شجو4مكيوق!6ر5!و!ب!اثياالزجاقي،ربئ!ةف!المحباحع)

روادأحضرهاالتىالصخورعيناتمنثبتولقد135.:النور1.مبا،!ة....!

)وكذلك672-لآعامىبينفيماأ7إلىمتتانجعة11اْبوللورحلاتفىالفضاء

تحتوىالقموتغلفالتىالقمرية2ْالصخورهذه6\(أقلوناالفضاءسفينة

الأمريكيةناساوكالةتقريرفىوردكماالزجاجمنجدأعاليةنسبأعلى

بدأخلموجوَذالاَيافى!انصباحفإنوبهذا،1()5العلميةْالأبحاثومجلات

الذئالدرىبالكوكبالآيةتشبهةوالذىللقمرالسطحىالغلأفيمثلهازجاجة

مجازاًاعليهايطلقوالتىالشمساعتقادىفىهىمباركةشجرةمنيُوقد

41-.المباركةالشجرة

يسقظالذىالضوءتولذ)التئبأنهاالمباركةالشجوةسبحانهاللهيصف3-

نحربيةلى9!شوقية،يتونة)بأنفآ-ْنورأ(عليهلينعكس)القمو(المصباحعلى

كالؤيتونة،كرويةالشجرةهذةأنأىنا،!لقسسهليولويخ!2زيتيا5يعا

حول-لتدورولاكرويةالشمسلأقكذلكفعلأوهىغربيةولاشرقيةلاوأنها

فتبدوالشرقإلىمن-ألغرب!شهاحولالأرضهوليدورالذكلىوإنماالأرض

غيرالحقيقةفىوهىالغؤبإلىإشرقامنظاهرياتدوركأنهاالشمسلنا

ا-..غْربيةولاشزقيةلاأىذلك
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ولهـلييح!2ريت!ا5يعا))الشمس(المجازيةالشجرةهذهأقكما

نعلمكماولكنهانار)لاتصسهيحترقلانووى!قودهاأقأى!نار!سسه

الطاقةإ.ليولديحترقولايندمجزيتهاأقأىالأيدروجينباندماجالطاقةتولد

يعكنالتفاصيلمنولمريدالنور،آيةمعنىأعلمواللهتقديرىفىوهذا

تصورىفىواضحمثالوهذا.......)21(،)4(المؤلفكتابإلىالرجوع

تملأالفيزيائيةاللهفأنوار..ومتعددةثليرةالأمثلةب!ينما..عالمنافىاللهلنور

حدتتخطىولاالفضاءفىتسيروكلهانهايتهإلىبدايتهمنكلهالكون

ولالاندركهاالملائكةفىنورانيةأنوارأ..كانتإذاإلا..سالكونيةالسرعة

تدعىلجسيماتافتراضيةأمواجفىكماسالبرزختتخطىلأنهانقيسها

.!المعكوسوالزمنالتخيليةلكتلةاذاتالتكيونات
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فىمملالةالمطلقةالكونيةالحقيقةاالكتابفصولمنسبقفيماذكرنا

الخاصةالنسبيةلمبدأوكأساسالكونيةللسرعةأقصىكحدسالضوءسرعة

مناقتربناكلماالكتلةوزيادةوالطولالزمان-انكماشمنذلكعلىترتبوماْ

أعظم"فى!طكْوالطاقةالمادةأندماجمنذلكأعقبوماسالضوءسرعة

،.(2سك=!ط)قاكن

منأكبرالطبيعةفىسرعاتتوجدأقيمكنألا:البعضيتساءلوالاَن

تسمحوهلالفوض؟هذاتجققلويحدثوماذا3الفراغفىالضوءسرعة

ا""؟بذلكأينشتيننسبية

الحدبتجاوزمطلقأتسمحلاابنسبيةأننعلمنحن:ذللُعلىوللجواب

التىوالأجسامالجسيماتوكل،كم/ث50297992وقدره)س(الأقصى

السرعةأقلْمنعبسرعاتإلالاتتحركصفراًتساوىلالثالساكنةكلتها

وجميغالى"لومَللأجسامالسرعاتمثلإليهااتضلاْقاودونسماالعظمى

تدعىوالتىالخ-..داالنيوقالنوالبروددنالأليكترونكاالذريةالجسيمات

،Tardyonsالتارديونات

تستطيعفإنهاصفر=الألهاالسكونْكتلةتكونالتىايأجسامأما

)الضوء(الفوتونحالةفىكماسالعظمىبالسرعةالفواغفىالتحرك

والنيوترينو.)الجاذبية(والجرافيتون

أى:)س(منأقل)ع(سر!كاتمعنتعاملأقالنسبيةفىتعودناوهكذا

.الضوءبسرعةالمقيدعالمنافىحقيقيةجسيماتمعأىالتارديوناتمع
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تسافر-فعلاًجسيماتتوجدقدأنهخيالاًالنظريينالفيزيائيينبعضيع!

زيادةمعادلةأنبدعوىلا3Tachyonالتاكيونات"وتدعىالضوءامنبأسوع

إذاالضوءمنبأسرعالانتقالبإمكانيةتسمحأينشتينوصفهاالتىالكتلة

البرزخإلىبسرعتهينزلألاوبشرط!تخيليةللتاكيونالسكوي!طةاعتبونا

.()4أينشتينلمعادلةوبالوجوع)س(

ك.

ك=بم

س2

الضوءسرعةمنأكبردائماتكونأق(ع)التاكيونلسرعةسمحنافإذا

تخيلية.كميةاْى:سالبالعددالتربيعىالجذرالمقامفىلدينافسيكون)سه(

طةقيملأعلىفسنحصلتخيليةكميلأأيضألأالسكونطةكانتفإذا

تنخفض،محدودة)ك(وتكونالتاكيون!لهذا)ط(حقيقيةوطاقة)ك(حقيقية

تصلحتىطتهتزايدتسرعتهمنأبطأنافإذاالسرعا..زيادةمعقيمتها

.!)س(الضوءسرعةإلى)ع(السرعةانخفضتلونهايةمالاإلى

)حتىمعاملناافىنعرفهلاجديدتخيلىافتراضىجسيمأماموكأننا

تكونوأنيساويهاولا)س(الضوءمنبأسرعدائمأينتقلأنلهولابد(الأن

..صفرأتساوىلاتخيليلأالساكنةطته
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عالم:عالمينبينيفصلحقيقىبرزخ)س(الضوءسرعةوكأن

ويخضعفيهنعيشالذىالتارديوناتوعالم،ثعرفهلاالذىالتاكيونات.

الشهادةعالمفى،والثانية،الغيبعالمفىالأولىاالجسيماتوكطًن..لقياسنا

.لايبغيانبرزخوبينهما..

الضوءبسرعةالمعروف)س(الكونيةللسرعةالأقصىالحدهوالبرزخهذا

لنافصلتالتىأينشتينلنسبيةطبقأتقريبأ(ثكم/00003)0الفراغفى

)الفوتونإلاشىءسبالسرعةيتحركولا،الشهادةوعالمالغيبعالمبين

عنهاويقلالتاكيونيتخطاهاأنلابدابينماوالنيوترينو(والجرافيتون

السرعةإلىالوصولعند!نهائيةلامنهماكلكلةأصبحتدمالاالتارديون،

والنيوثرينو!والجرافيتونللفوتونفقطوالمسموحةس=ع

الضوءسرعةبتجاوزللتاكيونالنسبيةتسمحهل:البعضيتساعلوقد

كم/05بسوعةسيارتكتقودكنتإذاأنكبمعنىأعليهاالمروردوق)س(

علىبالمرورمضطرأستكونفإنك،ساعةكم/07إلىتوفعهاأنوتريدساعة

فالتاكيونحالأىعلى..جداللونهذاتسارعكخلالساعةكم/06سرعة

طالماللتاكيونالصعباللغزهوهذاوليس..عمليةوليستفقطنظريةامكانيةإ

،الضوءسرعةمنأكبربسرعاتفقطفيهيتحركالذىبعالمهمحدودأنه

.داعدونالمشاكللخلقداعىولاسبالسرعةللمرورلهحاجةفلاوبذلك

كيفأدرىولا!ذكرناكما-تخيلية()لتائسكونعندطتهأنالثانىواللغز

التاكيونأنطالماالدهشةعننتغاضىأنأيضأوعليناتخيليلأ؟الكتلةتكون
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،السكوق!يعرفولاالحركةدائم

الذىالغريبالجسميمهذاوجودافتراضمننشأأخرلغزفىالاَنونفكو

بعقلكتحتفظولعلك.وابللائكةكالجنالغيبعوالمفىإلانظرىفىلهلاوجود

والانبهارإلدهشةيثيرمماللتاكيوقالمعكوسالزمانلغزتعرفعندما

القارىءعزيزىأعصابكفتمالك،الانهيارأووالضحك

عأكبرمنالسرعةأعالى تساويهاولاسالتاكيون

الضبىءسرعة)عْيبى(

-س-!سهـغالضونىالفوتونعالم)البرزخ(-

أصغوعالسرعةأعطلى

التاردجمت

منسولاتساويهال
)شهادة(

فىالشهادةوعالمالغيبعالم)9(شكل

لايبغيانبرزخوبينهما،تضورى

إلينايعودسوففإنهللفضاءمسافرأاليوبمتحركالتاكيونأنافترضنافإذا

أمرذللُعلىويترتب6اضى،المافىيسافوأنهأى؟الغد!منبدكالاًنجالأمس

تعلمنافلقدالوراء،إلىيعودلاالزمنأنانعلملأنناتمامأ،مضحك

الزمنفىالسفربوسعناوليسفيهالعودةلايمكنمامضىأنالصغرمنذ

عالم+فىالزمنسهمنسميهوالذىالمستقبلنحوواحدزمنىاتجاهفىإلا

فىشىءأىتغييرنستطيحلاوأننا(الشهادة)عالمعالمناأى:التارديونات

الماضىويتمبز،.تفاصيلهبكلبالمببمتقبلالتنبوبوسعناوليس،الماضى
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ولا،.كبيؤ!ب!قدرالتحديدبعدمْفيتميزاقستقبكأما،التامبالتحديدعندناْ

"ا.عالمنافيوالمستقبلالماضىبينتماثل

المسبباتمنالزمنىالنظامسهمإخراجالمنجمونواالفلاسفةحاولولقد

ترتيببنظاممرئبطوقعادةلأننا..صدقواولوالمنجمونوكذب..عالمنافىا

كأمرالعلةبعدالمعلولوقدومالسبنب،بعدالنتيجةبظهورأى:،الحوادث

يجرىفهكذا!قبلهوليسالأبقدومبعديأتىفالابن،عليهلاخلافمنطقى

سرعتهاعلاتتجاوزالتىالتارديوناتعالم..الشهادةعالمفىالؤمننهر

نألنايصحلاكونىبرزخسلأن..بهاتسيرولابلسالضوءسرعة

الضوء!!بسرعةالسفرتحاولاْنوحذارنتخطاه

عنفيهانتحدثتخيليةنظريةبخدعةلناسمحتالنسبيةقوانينولكن

عليها،محظورلأنهبهتمرلاواْيضأسالبرزخهذاتتخطى3التىالتاكيونمات

فإنناالخيالسينمافىفوضأالمعلوماتنقلفىاستخدامفاأمكنلووالتئ

عندئذ،تتعجبولارسونجأالأفكارأكثرؤعنالزمنسدهمعننتخلىأنعلينا

..السببتسبقالنتيجةأنأى:،العلةيسبقسوفالحالةهذهفىالمعلوللأن

:أىالمضاد!إ!..الاتجاهفىيجرىالزمنونهرالتاكيونات-معكؤسزمنلأن

عالمنا!فىعليهتعودناالذىالاتجاهضد

حتىلاترالوهى،للغايةشائكةمسألةالمعكوسالزمنمسألةأنوالواقع

الأمر،هذانستسيغأننستطيعلاونحنالعلماء.اأفكار-جهابذةتثيراليوم

الضوءسرعةنتخطىأنالمعقولمنفهللنا،بالنسبةغريبة-مفارقةلأنه

ولادتنادوقتحولاالتىالخطواتونتخذالماضىفىالسفرنستطيعوبذلك

هذافإناطمئن!نكتةاْمحقيقةأمخيالهذاوهل!..مكتئبينحاليأكناإذا

لتوصيلالضوءمنأسرعإشاراتإرسالمطلقأنستطيعفلن،يحدثلن
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الضوءتسبقبسرعةالشىءلإحضارأو،الماضىإلىلمستقبلامنالمعلومات

ملكةعرشأحضووالذىالكت!ابمنعلمعندهالذىللجنبالنسبةيحدثكما

تعالى:قولهفىكمازمنلافىطلبهفورسليمانلسيدناسبأ

قالى.مسلهيكياثون!أحقبلىبموشياياكين!أيعكلالملماأيياياقالى)

أميكلقو!لمحليهوإن!مقامكمكتقوء331قبلىبهآتيكأناأ!رمكلمحفويت

طرفك.إليكيرت!أحقبلىبهآتيكأناالعتابمكلمحليعند!الد!قالى-

0.14-38:النملا!رب!فخلىمك!ذاقالىلمحن!4مستقرا4رآفلما

قبلأى:!طرفكإليكيرتدأى3قبلى)القرآنىالتعبيرمنلأفهم!ماننى

قدرةوهذه..الضوء!سرعةتتجاوزبسرعةأى:،عينيكإلىالضوءيدخلأن

الجنفهل.لهخلقلماميسرمخلوقوكل،الإنسانوليسالجنبهايتمتع

علم.أللها.؟!االتارديونذراتمننحنبينماالتاكيونجسيماتمنمخلوق

سبحانهفهو،الزمنانعكاسفىالمطلقةقدرتهعلىمثلاًلنااللهويضوب

تعالى:قولهفىكماشىء،لكلالقابضلباسطوهوا،والزمانبالمكانمحيط

بل!8قالىت!مك؟أوليقالى.الموت!لخي!أرنهـميف!ربإبوا!يكلقالىوإكض)

أجملثي)ليكفحر!رالطيرمكأربمةفخ!قالى.قلب!ليطهنكولعن

لمحؤيؤالله41والمحليسميا.ياثينكلمحير5اثيأجؤ2منيرجبلى!لىلمحل!8

0126.البقرة1!ححيي

قدربهمع-السلامعليه-إبراهيمسيدناقصةأحداثأنيعنىوهذا

فيهلتعودالوراءإلىعادقدفيهاالزمنأنأى..الزمنفيانعكست

فىذبحهبعدوحياتهطبيعتهإلىهناالطيوويرجع،عكسيةبطريقةالأحداث

المحدودةلمقاييسنابالنسبةإلهيةمعجزةطبعأوهذهالقرأنية..القصةهذه

انعكاسلاستحالةالمستقبلمنمعلوماتتتلقىأنتستطيعلاوالتىبواقعنا
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أكلناهاأنبعدحيةالدجاجةنعيداْنمثلألنايمكنولاعالمنافىالزمن

قائلين:والخيالالأمانىفىإلاكهولتنابعدشبابأنعودأووالشفاء،بالهناء

المشيبفعلبمافأخبرهيومايعودالشبابليت

سبحانه--يرجعناأنوجلاعؤ-للمولىوالوفاةلاحتضاراساعةنتوسلأو

تعالى:قولهفىكما،الصالحينمنلنكونالمعكوسبالزمنالدنياإلى

فيياولصاألمحملىلمل!،!3أرجح!ربقالىالمهـتهيأثح!جاءاإثشحق!)

يبعثوى3!4يوإل!بورغورائييومكههـقائليا!لمةإنيا!ماتر!ت

0011-99المومنون1

ولو،للدنياالعاصىالإنسانهذاوعودةالزمنانعكاساللهرفضوهنا

الجديدةالبوزخحياةإلىهنا-وجلعؤ-أشاركما..لفعلسبحانهشاء

بينيفصلالذىالبوزخهذافهل.البعثيومإلىأرواحنافيهاتسكنالتى

أرواحناسرعةوهل..ندرىلانحنالتاكيونات!لبالمخاضعوالدنياالاَخرة

وهل؟..وفاتناعقبالتاكيوناتعالمسنرىوهل؟..الضوسرعةمناْكبر

والزمانالمكانيعوقهالاوالتىالموتعندالجسدمنالمتحررةالخالدةالروح

لأنهاالمادىعالمنافىنعرفهالاجديدةبقدراتالأخراالعالمتدركسوف

)5(السجدةاَيةفىالموصوفالكونىالأمرلسرعةسالأقصىالحدتخطت

!؟السابقالبابفىأوضحناكما

وتعالى:سبحانهيقول

سنة!أل!خهسير4مق!اركا!،4يوف!8)ليهوالروحعالممائعةتحرجع)

مرة05أقصىبحدالضوءسرعةتفوقالتىالسوعةوبهذه.14:المعارج1
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وترىالملائكةسترىالروحْفإنالسابقالبابفىأوضحتكما(س)قدر

قولهْتعالىفىكماالخادعةالدنيابعينوليس،اليقينبعينالاَخرالعالم

أليو"فبحو!2!صنحطافعشفنالمحنكه!امكف!نحفلة!نتلق!!

22(.!أق:ح!ي!

الروحى.العالمفىفيناالإبصارحدةإلىإشارة

ولهذا،اْوالمكانالزمانبحواجزتعترفلااللهنورمنقبسالروحإنحقأ

لها،لاحدبقدراتالجسدمنتحورهابعدتتمتعسوفالخالدةالروحفإن

:-والسلامالصلاةعليه-محمدسيدناالكريمالرسوللقولمصداقأ

.بشر،قلبعلىخطوولا،سمعتأذنولاءرأتعينلا"ها

الذىالافتراضىالتاكيونإلىلأعودالبرزخىالإطارفىأسترسلولن

حاولوافلقد01دنيانافى:أى..عالمنافىوجودهالرملاءمنالبعضتخيل

المجلةنفسفىالمنشوربحثىالتشكيكْفى)16(الأزهرمجلةصفحاتعلى

ختمتولكننى..)2(الضوئيةالسرعةحسابفىالقراَنية""المعجزةبعنوان

سرعةابأنالقرآنىالنصمعالمتفقأينشتينبمبدأبتمسكىالجدلىهذا

تقدمبأنألظنوأماعالمنا.فىالأقصىالحدهىسالفراغفىالضوء

.فهوعالمنافىالضوءسرعةعنتزيدسرعاتقياسسيمكننامنالتكنولوجيا

.)8(لانداويقولكمامضحكأمر

:ْشعريةقصيدةفىالتخيليةالكتلةذأالتاكيونوصفتولقد

جامحةفضناءفىطامصةوفتاة

سابحة"كوقطى()تاكيونلبجسيمات
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سارحةغابرتناخيالألضوءاشعثبق

البارحة4نراهاماكىاليومتركتنا

سانحةفىولالامداهارويافىليس

جامحةبدعوىأوصجيحبمقياسلا

رائحةغدوفىنراهامتنا!ماذا

راجحةتغلوسوففيناالإبصارحدة

منيحررناالذىالوحيدهوالطريقالموتأنيعرفونالناقدينهؤلاءولعل

نأنستطيعحيثالروحعالمإلىالضوءسرعةبرزخلنتخطىالمادياتعالم

الأربعةعنعددهافىتزيدقدالتىأبعادهكلعلىونطلعائكونفىنحلق

عالمنا.فىالموجودةالأبعاد

ليستالآخرةالحياةإنا؟)17(المعمور،الكونلاكتابهفىجاتيلانديقول

أكثوبأبعادأخرىألوانهناككانتفوبماتطوردونخلودحياةنتصوركما

،الموتقنطرةعبورهبعدالإنسانينتقلا!وانهذهد!الى..نعوفهاالتىمن

أرقىعالمإلىعالممنبروحهالإنسانينتقل،الأرضعلىعملهحسبوكل

عوالمفىجديدمنلتبعثالخ..ستةأوخمسةأوأربعةتكونقدبأبعاد

لاتبدوعالمهافىالأرواحإن..وتطورأإثارةوأكثرعددأاْكبربأبعادأخرى

كمامجسمةحقيقيةمخلوقاتهىبل..نورانيةشفافةنحننتخيلهاكما

عالمهافىتعيشأنهاهناكماكل..أرضناعلىومجسمونحقيقيوننحن

كلهفالأمرذلك،إثباتيستطيعلاوالعلم..عالمناعنأبعادهفىيختلفالذى

الأول.المقامفىالإنسانص!قيدةإلىموكول
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وإلىللفيزيائيينالعلمىالتخيلإلىونعودالأخرةفىالغيبعالمولنتوك

والكوقالمضادةوالمادةالمعكوسالزمنعنبحثامنهمالنظريينأفكار

أينشتيننسبيةمعادلاتعنالناشىءالخيالهذا..المضادةب!جاذبيتهالمضاد

أبديأزواجأفيهلاطلاقدمجاًوالزمانالمكاقفىكماالأزواجدمجتالتى..

..لطاقةواالمادةبزواجأيضأفعلتكما

لشعوليةالنظريلفتعندماالكريمالقرآنبهيسمحالعلمىالخيالوهذا

كملالهوليسالصعدوالفردالأحدهوالواحدسبحانهلأنه،الكوقفىالأزواج

فىللا!دواجيةمخلوقكلويخضع،بالوحدانيةالخالقيتميزولهذا،شىء

تعالى:قوله

.147لذادياتا1!4ت!!رولملعيروجيكخلقناشلا28!لىمكو)
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فىالماضىفىوالسفرالتاكيونفكرةالنظريةالفيزياءعلماءاستخدم

هويلرالفيزياءعالمفرضفىكماالمضادةللمادةالفيزيائىالتصورشرح

موجبةبشحنةمشحوقأليكترون)وهوالمضادالاليكتوونأنتصورالذى

لنايبدوولكنه،عاديأأليكتروناإلاالأمرحقيقةفىليسبوزيتروق(ويدعى

4أنبمعنى،معكوسزمنفىيسيويانهممكوسة،أونقيضةهيئةعلى

الذىالماضىفىيعيشالزمنخلالمنالوراءإلىيعودعندماالأليكترون

بوزيتروق.الحالةهذهفىوبصبحمعكوسةهيئةعلىولى

الؤمنباْنتنادىالتىأينشتيننسبيةضوءعلىالغرضهذانفهمولكى

فلبم..المحسوسعالمنابهانعرفالتىالثلاثةالأبعادعنلاينفصلرابعبعد

أمامناشىءكليظهرولهذا(وسمكوعرض)طولثلاثةأبعادمثلأمنا

)طولفقطاثنينبعدينذوالأرضعلىشيءأىظلأنحينفىمجسلمأ

صاحبهكانمهماالظلكصاحبمجس!أ.الظليكونأنيمكنولا(وعرض

4-َ-!ذيرأْأوكانخفيواً

العالمخطمانسميهالأربعة-الأبعادخلالمنالنسبيةوصفتولقد

World line(تسميهاْنالثعئتإنالقدرخطأو)منيةبداالكونفىشىءلأى

نفسه.الكونأنلمجرةاأوالشمسأوالكوكبأونسانإلى-الاٍذرىجسيمأى

شىءلكللأق،والزمانالمكانفىالشىءهذاحركةلنايصورالخطوهذا

الكون.هذافىيدرىأندونمعينلهدفليسيرالبدايةم!نذمقدراًخطا

وقدللش!ىبالنسبةالزمكانىالخطهذابمئلالكريمويعتوف.القرآق

+917
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تعالى:قولهفىاللهسخرها

138.ايس:!الحلييالمؤيؤتقديرذلكليالمستقولخر!والشمللع)

خطفىوالرماقالمكانفضاءفىحقيقيأجريأتجرىفعلأفالشمس

تكونعمرهامنلحظةكلفىوهى..الحكيمالعزيزاللهمنلهاالمقدرالعالم

مركؤحولفلكهافىتدورفهىالمكاق،غيرمكانوفى،الحالغيرحالفى

فىوتجرىسنة،مليون025كلمرةساعة/كم000864بسرعةالمجرة

على!وةساعةكم/01296بسرعةالواقعالنسرنجمنحوالكونىالفضاء

ذراتمنتتكونالشمسأنكما،الكونتمددإطارفىالمجوةمعجريانها

خطوكأن،الشمسداخلالرمكانفىفيهتنطلقالذىعالمهاخطمنهالكل

علىتتركهاقداْوفيهاوتتحركتبنيهاالتىذراتهاخطوطمح!صلةالشمس

بل،الأرضكوكبعلىينطبقالشمسعنقلناهوماشتى،إشعاعاتهيدة

خطهخلالىمنمنساقوكأنهالوقتبمروربدو!هيشعوالذىالإنساقوعلى

يكونوربما..الرمنمنالمختلفةاللحظاتفىبهالخاصةالأحداثيمثلالذى

اتصالعلىولكننا،الصورةفىأمامنامبسوطأنهايتهإلىبدايتهمنالزمن

يتصلالذىالسيارةكإطارتغاماالحاضر،.نسميهاخاصةلحظةفيبه

"أنويل:هـ.يقولكمانتخيلوعندئذ،.واحدةنقطةفىويمسهبالطويق

هل"جاردنر:مارتنويتساعل!"عليهانمرالذيننحنإنمالاتحدثالأحداث

الذىالجارىكالنهرفيهالمسجلةبالأحداثالزمنأى:،التاريخأصبح

وحاضرماضىمنفيهبماأى:؟مصبهحتىامنبعهمنيراهاًنالإلهيستطيع

فىالأوهاممنوهماأصبحتقدكبشرلناالاختيارحرياوهل،،ومستقبل
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بطويقةومرسومةمقدرةأحداثه-كلمستقبلإلىلهجرفناالتىالوجودتيارات

)علىمسجلأفيلمأإلاواقعهفىليسنفسهالتا!يخ4هلأو..نعرفهالا

أجلمن)الرمكان(الأربعةالأبعادشاشةعلىيعرضوأنهالكونى(مستواه

يأنموسومولامقدروغيرمفتوحالمستقبلهلأو؟!تعاستهمأوالبمفمرتسلية

فقط..؟وقوعهاوقتإلاتحدثلاالأحداث

خواصناوفىأعمارنافىمسيرينفجعلناالقضيةهذهالإسلامحسملقد

فىمخيبرونشحنبينما،الكونأجراءكباقىتمامأوالحيوانيةالجمادية

بهتميز!الذىالبشوىالعقللاختيارالخاضعةوالو!حيةالإنسانيةالجوانب

وأزلى.ومحيطشاملاللهعلمأنعلىالظع!يدمعالإنس!ان

واحدلأليكترونالعالمخطيمثلخطاونوسمهويلرفرضإلىنعودوا+ن

الرمانبينماواحدلبعدالأفقىالمحورعلىالمكانونلاحظ)01(بالشكلكما

فيمكنالحاضرأو)الاَن(أوالعالمخطأما،المتعامدالرأسىالمحورعلى

،مسارهفىالأليكترونحولهويحومأفقيأالمكانخطيوازىخطبرسمتمثيله

علىيبدو-لنافإنهعالمهبخطومر(أعلى)إلىالرمنمعالأمامإلىتحركفإذا

..الرمناتجاهضدأسفلإلىتحركيماذا،سوداءبنقطةمبيناأليكترونهي!ة

بنقطةمبيثابوزيترونهي!ةعلىلنايبدوفإنهأخرىموةعالمهبخطوصر

ضد!الوراءإلىالزمنيعو!دعندماإلايظهولافقيضكما"ليكتروقبيضاء

فتسجلالحاضرخطمعاللقاءويتكرر،الزمنلسريانالعادىالاتجاه

وأالرمنمعسارإذاوبو!ينزونكما"ليكتروقاختفاءهثمظهورهالأجهزة

الترتيب.علىالماضىوفىالمستقبلفىنسارإذا:أىضده
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وجودهينسجحاضرهخط!كليراقصأواحداًأليكتروناإنهويلر:ويقول

خيطشلةهيئةعلى،المبينةالمساراتمننهائىلاعددفىوالمكاقالؤمانفى

موفإذا،،الزمكانفراغبهوتملأقدرهالتنسجوتتشابكخلتتداضخمةكونية

والبيضاءءالسوداالنقطبلايينفىمعهايتقاطعفإنهالحاضوالعالمخطبها

علىوبوزيترونكا!ليكترونالزمكانفىالأليكترونشخصيةمنهاكلتمثلالتى

إلاحقيقتهفىليساليوزينبزونأقهويلركماديتصورهذاومعنى،الترتيب

الوراءإلىيعودعندمامعكوسةهيئةعلىخاطفةلحظةفىلنايبدوإليكترونا

يختفلمأنهإلا.،اختفاءهثمظهورهالأجهزةفتسجل.الزمنسريانضد

يستعيلوعندئذ،المستقبلإلىالرمنمعليسيريعودماسرعانإذ..خقأ

لنايقولوهكذا،.الماضىفىيسيرأنقبلعليهاكانالتىالأولىشخصي!ته

Doubleالقناعينذوأنهأى:،ديبلوماسىالأليكتر!نإن:هويلر Maskأى:

القفاوفىمرايةالوش)فىالشعبىالمثليقولكمافهو،وجهينذومنافق

وساعةتروحساعة"المصريةالأفلامأحدفىالمجنوندوريمئلأو..سلاية(

تعالى:قولهأدركتهلبل..هويلرفرضفهمتفهل.،تيجى"

914:الذار!ات1تذ!رو!،(لمل!جينؤ4كلقناش!ء!لىمن4)

المشتقالفوتونباستثناءبوجهينكلهاالذريةالجسيماتأناتضحولقد

عزيؤىتتعجبولا..قوينلهذرىجسيمفكل..الأعظمالإلهىالنورمن

فىكما،.لكالمقدرعالملُخطفىبقريندائمأمصحوبأيضأفأنتالقارىء

تعالى:قوله

القريك(فبئللرمالمشرقيوبمدبينك9بين!ياليتقالىجاءنااثضأحت!)

.أس8:لزخرفا1
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)جممببمقرينجسيمولكلبل،.هويلونظرفىالأليكتروققرينوالبوزيترون

عددبتساوىالعلماءويعتقد..الصفاتمعكوسولكنهيشبههمضاد(

تلميذههويلوأعطىولقد..الكونفىالمضادةالجسيماتعددمعالجسيمات

طريقعنيصلبهفإذا،الأليكترونقرينعنبحثهنقطةفينمانريتشارد

عن6591عامأعلنهاالتىالخاصةنظريتهإلىوالنسبيةالكمميكانيكا

نأأثبتلأنه،للعلومنوبلجائزةعلىبهاوحصلالمضادةالجسيمات

ولوبوزيترونا!ويصبحينعكسالرمنفىالوراءإلىيعودعندماالأليكتوون

منبدلأالمجاذيبمستشفىلأدخلوهسنةبخمسينلجيلهسابقأفينمانكان

الرمنعنالحديثعنيجرقلاالماضىفىأحداًلأن،نوبلجائزةمنحه

.المعكوس
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يب!حثون6كئيروبئالازدواجيةءوعلما،.كونيةحقيقةلازدواجيةاأصبحتلقد

Conservationofأل(الازدواجيةبقاء)قانونيسمىقانونفى Pariy-مثلتمامأ

والتناسق!التنإظرالتعاثلتعنىالازدواجيةلأن..(والطاقةالمادةء)بقاقانون

تدعىقوانينمنهوتتفرع،بمهالكوقيشملالاؤدواجيةوقانون..الكونفى

،الزماقتناسق،المكا-نتناسقالمثالسبيلعلىمن!هاأذكر،إلتناسيئقوانين

الشحنة4انجعكاس،انمكانسانعكاس،والشحنةالمكانأتعكاسالزفأن،ارتداد

.،والشحنةوالمكانللزمانالتامالانقلاب،الفراغيةأوالمكانيةالخواصتوحد

الكونخالقاللهوسبحان،الكونفىالمنتشرة4+الازدواجيةءلواتحتهذاوكل

تعالى:قولهكْلكمااْلازدواجية4بدستور

مهما9أنفس!يمر4ا!،!لمتنبتمماهلياأج!4الأؤ!لقالدفىنلليحا!!

13،04044لأ!ايس،يتلم!!!

فنالأخيوالنصفطوالأبحاثهمفىالنظرية4الفيؤياءعلعاءوجدولقد

والشحنة،الزمانتتناولالتىمعادلاتهمأق4ّالميلاذىَالعشريقالقرقهذا

تجوىنقيضينكونينتصورناأننالوفقطصحيخةتصبحوالازدواجية

بنا؟وقوانينقواعدأنبمعنىللاَخو!عكسيةبطريقةأحدهمافىالأَحداث

الكونفىمعكوسوزمنها،مقلوبةوشحناتها،معكوسةتصبحالذريةالمادة

فىهو!الماضى-المثالسبيلعلى-كوننافىمستقبلناأئْأنالمضاد.،

،(لمضادلمعكوسا)االكونا

لمبدأتحقيقأالعلماءحاليأ-!أفكار:جهابذةتثيوالمضادالكونفكرةإن4

بلالخيالمنضربا.المضادإلكونفىالتفكيريعدولم.-.-والازدواجيةابتعاثل

-+-لإ18-
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إنسانأأنولنفرض..قياسهومحاولةبلعنهالبحثمنلابدموجودهوواقع

سيرىعندئذ..المعكوسبرمنهنقيضكونإلىينظرأناستطاعكوننافى

فىكوبمنيشربفمن..عكسيةبطريقةتجرىوصالأخرأحداثأحدهما

الكوب!ليملأفمهمنيعودالماءثنما،النقيضالكونلمخلوقاتيبدوكوننا

يشاهدرنكانوالوكماالأخرالكونفىأقرانهمكونكلسكانيرىوبهذا

وكأنهللآخريبدوللأماميمشىفمن،والمكانالزمانفىمعكوسأيعرضفيلمأ

الكونينفىللمشاهدينبالنسبةالمستقبلهوالماضىأقكما،للخلفيمشى

فقدولهذاللاَخر!مرآةكونكلوكأق..الآخركونعلىأحدهمااطلعماإذا

جاذبيةلهايكونأنلابدالنقيضةالعوالمأنحديثأالعلماءبعضتصور

السقوطمنبدلأأعلىإلىترتفعهناكالأشياءفإنوبهذا)نقيضة(مضادة

بأرضهعمارتهمذ!مكليربطأنالنقيضالكوكبسكانوعلى،أسفلإلى

وموجبأ،لنابالنسباسالبأعندهمأصبحالوزنلأقالهواء!فىلاتطيرحتى

النقيضنقيضاًنوالمفروض!موجبايصبحالسالبسالبلأن،لهمبالنسبة

علىلناتبدوأخرىمرةعكستلوالمعكوسةالصورةلأن!غرابةلايشكل

Doubleالطبيعةفىبهاتوجدالتىالحقيقيةهيئتها Inversion..تتعجبفلا

فىللسهكانبالنمب!بةنقيضكونفىتعتبرعالمنافىالعاديأبحياتكفأنت

الآخر،الكونرصدتستطيعلنفأنتالقارىءعزيزىواطم!نالآخر..الكون

تنبعثأنمنبدلأالنقيضةنجومهإلىتعودكأنمافيهتبدوالأضواءلأنذلك

نستطيعلاأنناالطبيعىومن.،نجومنافىكمانراهالكىإليناوتصلمنها
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كانتفإذا..منهايشعأوعليهاينعكسضوءخلالمنإلاالأشياءنرىأق

كذلكأ!نراهاإذنفكيفا.أضماعصاتمتصبزمنهاالنقيضةالشموس

مقالهفىراسلالفيزياءعالميقول)كمااتصالأمعهمنقيمأنلانمدستطيع

لأن6691(.عامأغسطسبعددNatureالطبيعةمجلةفىالمنشورالعلمى

!ةأطلقتهاالتىحناجرهمإلىتعودوكأنمالناتبدوسوفأصواتهم

نأنعرفأنوالمهم.النقيضالكونفىالمضحكةالاستنتاجاتأكئروما

الزمنمسألةوستبقى..لقوانيناالمرآةفىمعكوسةصورةالكونهذاقوانين

وا!لفكرينوالفلاسفةالعلماءخيالوترهقتداعبالمعكوسالكونفىالمعكوس

طو!للاَ.زمنأ

الكونفىلك"هل:كتابهخاتمةفىصالحعبدالمحسنالدكتوريقول

هيئةولا،كيسارنايسارولا،كيميننايمينلهليساللهأنومع"،،)13(نقيض

الايةفىخفىطرفمنإليناينطيرسبحانههوف!نماذلك،مع،كهي!تنا

:!نقيضكونإلىلتاليةااالكريمة

بيمينه"مط!ياتوالسطاتالقيامةيولمقبخت!جميعاوالأ،ولأ

الزمر:1.167

العقلإلىيقفزقدذلكومع،معناهإدراكنستطيعلاقدتشبيهوهر

نقولأنيمكنحتى؟يسارهفىسبحانهطوىوماذاغريبأ،يبدوقدتساول

الكبير-مستواهعلىقائمألايرال-عقولنالناتصورهمابقدر-التناسقإق

يسارهفىسبحانهيطوىكانربما..الذراتعالمفىالتناسقهوكما

ونرقبها..فيهانعيشالتى!واننابالنسبةمعكوسةأكوانأ،.يساريةأكوانا

".نقيضةنأأكواآخر:بمعنىأو
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لتنتشرالأزلقديممنالموجاتأوالأضمواءأوالأنوارأطلققداللهكاْنما

النقيضالكونفىمضادةومادة،بكبىننامادةهيئةعلىوتتجسدالفراغفى

اإذلأنهفناءلايحدثحتىبينهمااللهباعدولقد،2سك=طالإلهيةبالعلاقة

القليامةيومالكونينبيناللهيجمعفقد.،مفعولهيبطلضدهصعالشىءتقابل

أخرىموةاْنوارإلىلتتحولالمضادةوالمادةالمادةالتقاءعند.الونالفيحدث

سبحانه:قولهفىكما

أمسعيفا3!إؤالئا.ولثو،لماتزوأى3والأ،صالسم!أتيهسلرالله3إ)

"أ".41:أفاطر!بح!!منأكدمن
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الكونلهذاطبيعىكبرزخالضوءسرعةعلىالخاصنةالنسبيةاعتمدت

كعاوالزمانالمكانألغارفى591()5عامأينشتينبناوطافتجاوزهلايمكن

S'1لأأعامسيادتهطالعنارحلتنافىالصعداءتنفسناأنولعد6شرحنا

المكاقاتصف،خطيرةكونيةقضاياتعالجالتىالعامةالنسبيةبالنظرية

لايعوفالكونأق،.أى:بالعروجالكرآنبلغةأو،!الالتواءبال!حدبوالزمان

محدبفالفضاء..ويدورفيهايلفمتعددةمعارجذوكونولكنه،الاستقامة

كماتمامأالأحدبالكونهذافىوالطاقةالمادةوجودبسببمحدبوالزمان

التحدبويرداد.،!الفانيةالدنياهذهفىالهعومكثوةمنوظهركظلاعىتحدب

تحدبهمنأكثرالشعس!حوليتحدبحيثالكبيرةالكللحولالفضاءفى

كاتكمامتشابهغيرفالفضاءوبهذاالقمر،حولتحدبهمنأكثرلأرضاحول

مادامإنه:أينشتينويقولفبهالسابحةالكتلحوليتحدبولكنهتيوتنهعتقد

وعرضطولالأربعةبأبعادهمتحدبأنهنفهماْنعليناكانالفضاءامتحدبأ،

.الكبيرةالكتلحوليردادالأبعادهذهتحدبوأنورمنوارتفاع

فعلفقدتعجبولا:لكأقولسيتخدب؟أيضمأالزمنهل:تسألوقد

بدرعبدالرحيمالدكتوريقولكماالعجائببالرمنالخيالوأصحابالشعواء

كساهمنومنهم..وأرجعوهوأوقفوهوقصروهأطالوهلقد،.181(كتابهفى

الزمن"عليهلامالالشعبىالاصطلاحفىكمايميلجعلهمنومئهم،شيباً

الزمنميلولكن..اْينشتينبذلكفسبقوامتحدبمنحنيبأنهوصفوهوكأنهم

،،فيريائىتحدبأينشتاينوعند،نفسىانحناءالشعراءعند
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مطاطيةبشبكة(11)شكلفىمثلأهنانضربالفضاءتحدبندركولكى

فسوفالشبكةافىثقيلةحديديةكوةوضعناثم،مستوىمربعإطارفىمثبتة

أخرىكرةاْحضرناولومالمركزاْسفلمكئانهافىواضحأانخفاضأنلدحظ

منحنيةمختلفةمساراتستأخذفإنهامختلفةأوضاعهـفىوصغيرةخفيفة

فىالانخفاضموكؤعنأىالئقيلة،الكرةعنبعدهاحسب!،بأ،

الانحناءل!هذاالمسببةالكبيوةالكتلةمناقتربناكلماالانحناءويزداد،الشبكة

فىهائلأماديأتجمعاتمثلمالكبيرةالكرةفإن:أينشتينيقولوبالمثل

بينما،الكواكبدأحدهـتمثلالصغيرةوالكرة،السماءفىكالنجعمالفضاء

منمختلفةمسافاتعلىالرمكانىالفضاءانحناءتمثلالمطاطيةالشبكة

ذاتالأجسامحضورفىينحنىالزمكانفإن:العامةالنسبيةوبلغة..النجم

الأجسامهذهقرببشدةينحنىالزمكنانوهذا.،كالنجومالكبيرةالكتلة

الكدافةعاليةالصغيرةالسماويةالأجسامأو،لحيةاكالنجومالعملاقةالسماوية

السوداء،والثقوبالنيوتوونية،والنجومالبيضاءالأقزاممثل،الميتةكالنجوم

وأالانحناءاتوهذه.والأقمار.الكماكبقربأقلبدرجةالرمكانينحنىبينما"

قأافترضحيثالتجاذبىبالمجالأينشتينيسميهاالتىهىللزمكانالمعارج

نيوتن.عندالقوةبمفهوموليستالزمكانخصائصمنخاصيةالجاذبية

الكونتشملمنحنيةمساراتأى:،معارجأينشتيننظرفىفالجاذبية

تعالى:قولهفىكماالكريمالقرآقفىبالمعارجملكوتهاللهويصف،اكله

.13ْ:المعارج1!الممارجع!كضاللهمن)
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الكون؟هذافىالمنتشرةللمعارجالقرآنىالوصفعظمةأدركتفهل

ظاهرةانتشارإلىاْدىمماوالطاقةللمادةالمنحنيةالمساراتتشملواقى

لايعرفالذىالكونهذافىوالطاقةللمادةأفلاكفىالطوافأوالدوران

التىبالمعارجالكونوصفأجملما؟أينشتينيقولكماالمستقيمألخط

سماوىجرمكلأقلدرجةمسارهفىالانحناءعلىالنورحتىشىءكلتجبر

الفضاءفىسابحأبهخاصأفلكأنسميهماأوخاصمعراجفىيدور

تعالى:قولهفىكماللخالقوساجدا

5.14:يس)!33لمجلمبحوفللصفو!لى)

،()يعرجبالفعلدالْمأالفضاءفىالحركة-وتعالىسبحانه-اللهويصف

أينشتينيدعلىظهرتكونيةكقاعدةمنحنيةخطوطفىالسيرعلىتأكيدأ

تعالى:لقولهص!داقأالعامةالنسبيةأساسفى

15،السجدة:1!تم!وىممهاسنةألثف4مقلاأرماىميوءف!إليهيمرمثي)

سنة!ألفهخهسير4مقدأر33كايو"ف!)ليهوالووح!الملمائ!تمرم)

.14:لمعارجا1

114.:الحجر1يموجو؟!فيهفظل!أ2السمامنبابالمحلييفنحناولو)

يعرجعما24السمامرينزلومامنيايخوبموماالأر!لمف!يلجعمايملي)

.14االحديد:1!في!ا

إنهابلفقطالقوةلهذهكأثرالرمكانىالفضاءفىمعارجلجاذبيةاوليست

بسرعةأى:،غالفرافىالضوءبسرعةتعالىاللهملك!ىتعرجأمواجأيضاً

أحدالجاذبيةأمواجاعتبارباالثالثالبابفىاْوضحناكماكم/ث51297992
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يومفىملكهفىوتعرجوالأرضالسماءبيناللهيدبرهاالتىالكونيةالأوامر

)5(.السجدةآيةنصفىكما،تعدوقمماسنةألفمقدارهكان

الثقالةأمواجوسماها،الجاذبيةأمواجوجودفعلأأينشتينتوقعولقد

يتضحوسوفقياسها،حاليأالعلماءوبحاول..سالض!)*(بسوعةالمرتحلة

فىالعلمىالت!وقعهذاأوكدوإنىالفراغفىسالعظمىبالسرعةتنتشوأنها

أينشتينوفاةبعدالعادةجرتولقد،.أعلموالله..)5(السجدةآيةفىالقرآن

لنظرياتالاهرالنجاحردعلىعلوةاختباركلفىالنظريةنجاحعلى

المفتاحكانتالعامة"النسبيةاْنكماأبدعهاالذىالرجلعبقريةإلىأينشتين

القارىءشثزيزىتتعجبولا!بعدفيماسنشرحهاكماالواحدالمجاللنظوية

فىبالعروجالكونىالفضاءفىالحركةوصفلأنأيضأالزماناستدارةمن

نأعلىودليل..لأينشتينالعامةللنسبيةالرئيسىللمب!دأإشارةلكريماالقرآن

ودليل،والمعنىالنصفىالقراَنأيدهاطالماعلميةحقيقةالنسبيةنظرية

فىيقولالذى-والسلامالصلاةعليه-محمدسيدنانبوةصدقعلىأيضأ

رابع:كبعدالزماناستدارةلىإمشيوأالشريفالحديث

اللهخلقايمكهيئتهاسندارقدالزمانإن"

."والأرضالسعوات

مباشرارتباطذاتالجاذبيةقوىفإنذكوناكماالعامةللنسبيةوطبقأ

يماذا،الفضاءهذاهندسةيحددالفضاءفىجسمفكل،الفضاءبصفات

والزمانالفضاءفإنالكونمنعمومأالمادةاختفتأوالجسماختفى

.(GravitaionalWaves (Travelling with the maximum Speed c*
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إث!صى.

)11(شكل
التجاذبىالمجاللبيمانمثقيلةكتلةهـحولالصغيوةللكوةالمتعددةالمعارج

العامةالنسبيةفىالمنحنىللرمكاقالجيوديسيةالهندسةفى

الظاهرىالم!تع.

791

طقيقيالموقعا.**ا--

11.

/15َ.

ا!

أ!رضه.

(12.)ثم!كل

الخم!نبملالضرءمنشعاع

بفكلسادعنأثس!تجرنه

مرمااناانضجاذقيجمال

فانظاالنس!!نفريا

بووصفالأرفىملىالمراتب

عنبجداَات!فلوكانهلنجم

الموكلعل!الحففيمونعه

الطاهم!.
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بالانحناءبهاالمحيطالفضاءتشوهالكتلجميعوأن.معهاسيختفيان

قأالعامةللنسبيةطبقألابدوالذىكلهالكوقيشملوالانحناء.حولهاالحادث

فالكوق.نهايةمالاإلىمفتوحاكوناوليسنفسهعلىومغلقأكروياكونايكون

المستقيمأالخطمطلقأيعرفلا

فىللاختبارالتثاقلىالجذبفىالعامةالنسبيةالنظويةتعرضتولقد

هذهلأن،للشمسالكلىالكسوفاث!ناءوأفريقياالبرازيلمنكلفى9191

ىأمنالقادمالضوئىالشعاعمسارباْن)12(بالشكلكماتنبأتالنظرية

هائلة)ككتلةالشمسبجوارمرورهلدىسينحنى(المادةشأق)شأنهنجم

بعقارنةالنجمىالضوءمسارانحرافقياسوتمتجاذبى(بمجالمحاطة

تصبح)عندماالكسوفاْنناءالنهارفىمواقعهامعالليلفىالنجوممواقع

معيتفقالضوءانحناءأناْثبتالذىادينجتونسيربواسطةْنهارأ(مرئية

انحرافاتقياسحديثاأمكنكما،النظريةهذهفىأينشتينوحساباتتنبؤات

النظرية،صحةوثبت،الشعسحافةمنقريبةتمرالتىاللاسلكيةالموجات

تنحرفجاماآشعةأن95،65عامىباوندروبرتالبروفوسيرأثبتكفا

أينشتين.نظريةمعيتفقانحرافأالتثاقلىالجذببتأثير

أنهلدرجةوالخاصةالعامةالنسبيةفىمعادلاتهمنواثقأأينشتينكانلقد

ولقد،النسبيةصحةلاختبارحياتهفىتمتالتىاكلأرصادبنتائجيندهشلم

يكذببماالأرصاداْتتلوالمحتملفعلهردعنأينشتينالطلابأحدسأل

الثظريةلكن.للهاْسفىسأظهر"كنت:أينشتينأجاب..ومعاد!تهنظريته

صلبة،فيزيائيةمبادىءعلىالنسبيةأينشتينبنىلقدحقا،."صحيحةلتبقى

زوجتهوعدأنهلدرجة،بنفسهالثقةشديدجعلتهالجمالبالغةوتناظرات
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عدةقبلوذللُاانفصالهماإثرلحقوقهاكتصفيةنوبلجائزةيإعطائهااللأولى

2191عامأخيرأالجائزةأينشتينمنحوعندما،1الجائزةنيلهمنسنوات

منالرغمعلى،النسبيةموضوعفىنفسهاعلىمنقسمةالمانحةاللجثةكانت

اخرموضوعفىعملهعنالجائزةمنحهإلىأدىمماللنظريةالعلمىالغنى

نوبلجوائزعدةأينشتينيستحقبينماالكهروضوئىالتأثيراكتشافوهو

النسبية!عن

فىبحريةالساقطةالجسيماتأنتؤكدالعامةأينشتيننسبيةفإنوبذلك

Worldعالمهخطمنهاكليتبعالضوئى(الفوتوقفيها)بماالفضاء line

عالمهاخطأنإلا)الجيوديسية(المنحنيةالجديدةالهندسةفىيمثلهالذى

الشمسحولحرسقوطفىالشمسحولمدارهفىالكوكبوكذلك..منحن

الكونفىالجسيماتكللأن،المنحنىالزمكانفىالجيوديسى)*(خطهمتبعأ

عنتحيديجعلهامما(ضئيلةكانت)أيأالتسارعمنلدرجةتخضعوأنلابد

ممثلأالفضاءرأيناكماتحنىالهائللأالشمسكتلةأنأى.المستقيمالخط

ذىالزمكانفىمستقيماًمساراًايارضاتباعرغمإنهبحيثالزمكانفى

المكانفىدائرىفلكفىتتحركأنهاعلىلناتبدوأنهاإلااالأربعةالأبعاد

لثلاثة.االأبعادذى

غيابفىإلاحقاًصحيحةلاتكونالخاصةنسبيتهإن:أينشتينويقول

غيرذاتىقصورىنظاممعفقطتتعاملالخاصةالنسبيةلأن،الجاذبية

نسبيةحركةيتحركوقالذينالواصدينمع:أىخارجيةقوىلأىخاضع

جميعقأثيرمنتحريرهممنفلابدذلكيتمولكى،مستقيمخطفىمنتظمة

المنحنى.المكاففىالمستقيمللمسارشىءاقربيتبعالذىالجيوديسى:)"(
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الأجسامحبميعتتاثروبالأخص،الثسارعاتتولدالقوىلأنوذلكالقوى

1)**(العامةالنسبيةقوانينعليهاتسوىوبذلكبالجاذبية

توسعولهذا،الكونأرجاءكلفىتعملالتىالجاذبيةتاثيومنمفولاإذ

الراصدين:أى-المتسارعينالواصدينتشملبحيثالنسبيةفىأينشتين

الجاذبيةفىجديدةنظريةعلىحصلالتطويروبهذا-لقوىالخاضعين

ياغلبوملائمةصالحةالاَنحتىتعتبرالتىالقديمةنيوتننظريةمنأرقى

والتى،علميةمكانةوأعلىشمولاًأكثرالعامةالنسبيةجاذبيةأنلاإالتطبيقات

Principleالتعادلمبدأعلىأساسأقامت of Equivalenceعلىينصالذى

فالراصد،التسارعوآثارالجاذبيةآثاربينمحلياًالتمييزإلىلاسبيلاْنه

شعورهكاقإقينبىءأنعلىقادرأيكونلنمغلقصندوقفىيجلسالذى

يكونحيثالأرضسطحعلىمستقوالصندوقأقمنينشاْ()الثقلبالوزق

عن)بعيداًالفضاءفىمنطلقالصندوقهذاأنأم،الأرضيةللجاذبيةخاضعأ

وليس،شعورياًواحدةالحالتينفىفالقوة..متزايدةبسوعة(جاذبجسمأى

.والتسارعالجاذبيةبينيميرقياسهناك

الساقطةاياجساموفىالنقلوشائلجميعفىنشهدهاظاهوةوالتسارع

تشغيلحالةفىكما،التسارععكسوالتباطؤ.الأرضلتجاهالسماءمن

فىنجلسكنافإذاحالكلوعلى..أعلىإلىالحجارةوقذف،الفرامل

نأنلاحظفإنناالأمامإلىسائرةوانطلقت،الأرضعلىواقفةسيارة

نحسفلنضتظمةبسرعةتسيووحينما،الخلفإلىاندفعتقدأجسامنا

علىالشمسحولالقمرومعهاالأرضدورانأثرمنالتخلصفىالسببفهمهنايمكن)"(

المعاملفىبضربهاالقمرسوعةوتصحيحالرمنلقياسالنجمىالنظامبا،خالالثانىالبابحسابات

للع!دأطحقأالكونيةللسرعةأقصىكحدالضدنيةالسرعةاستنتاجفىالقرآنيةالمعجزةهـ!ثباتجتا

الخاصة.للنسبيةالونيسى
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.امواضعهافىأجسامناباتزانونشعوالخلفإلىأوللاماميدفعنابشىء

إلىبنايقذفالسائقفإنالفراملباستخدامالسيارةأب!ناإذاأما

والشائع،الدورانأثناءيحدثالذىهوالتسارعمنثالثنوعوهناك..لأماما

التسارعوهذا..السماءفىْأوالملاهىمدينةفىسواءايأفلاكجميعفى

تدفعأنتحاولطاردةمركزيةقوةنيوتنميكانيكامننعرفكماعنهششأ

المداراتفىالمركزنحوالجاذبيةقوةمعوتتعادل،الدورالطمركزخا!جبنا

.االمتؤنة

علىفالساعة،الجذبمجالازداد!طماالزمنبتباطؤأينشتينتنبأولقد

الأثرهذااْنمراعاةمعالأ!ضسطحعلىالساعةعنتؤخرالمشترىسطح

فىذكرناهالذىالسرعةباختلافالزمنتمددعنيختلفالعامةالنسبيةفى

علىالجذبمجالازديادنتيجةهناالزمنىفالتمدد.الخاصةالنسبية

فىالسكنفىلاتفكرحتىشاسعأليسوالفرقايارض،علىعنهالمشترى

مقدارهايتعدىلنالحالةهذهفىالريادةإنبل!عمركلزيادةالمشترى

بزيارةأنصحكولكنىإقامتكطولاْدقبمعنىأوحياتكطول!!الثانيةكسور

مطحوناًسيجعلكأنهإلا،تطلبماليعطيكاللانهائيةبجاذبيتهاياسودالثقب

علىوالساعة.يزيدهولاالعمريقصففهواللهلاقد!اقتوابكبمجودكالبودرة

أعلىموضوعةملالهاساعةمنأبطنحوعلىتشيرسوفضخمجسمسطح

علىالسكغعنالعمريزيدالمنخفضالوادىفىالسكنفهل.السطحنفس

نتيجةالزمنىالفرقعنالنظربصرفاللهبيدطبعاًاياعمار؟الجبلقمة

بموعدلهدخللاالزمنىالفرقهذالأن،الجاذبيةزيادةأوالسرعةزيادة

التىالمدةأنذلكومعنى،كعمروليسكفترةالزمنعننتحدثولكننا.الوفاة
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أكبرتكوقعمارةمنالأرضىالدورفىيعيشتوأمينمنلواحدتنقص

فىالعلوىالطابقفىيعيشالذىالآخرالتوأميقضيهاالتىللمدةبالقياس

فىإلايظهرلاالزمنعلىالتثاقلاْثرأنإلاالعامةللنسبيةطبقأالعمارة

..ذكرناكما!القويةالجذبمجالات

التثاقل،نتيجةالحمراءبالإزاحةمباشرةالزماقفىال!تمددهذا!ىلرتبط

منلل!وبيجتهدأنلهلابدقوىجاذبىمجالعنالصادرالضوءاْقذلك

يفقدالمجهودهذاوفى،الجاذبيةعلىللتغلبالحجمهائلجسمسطح

الموجةطولكانمنخفضةالفوتونطاقةكانتوكلما.،طاقتهمنقسطأ

ء)*(الحمرابالإزاحةنسميهماعليهتطرأأى،أطولالضوءهذامنالملحوظة

Red Shift.البيضاء()الأقزامالنجوممنالقادمالطيففىرصدهاتمولقد

معالكتلةوزيادة،كتلتهالضخامةثلافتهاتعظمحجمهاصغررغمأقؤاموهى

.جرملأىالجذبمجالزيادةفىهامانعامل!نالقطرنصفنقص

وقد،العامةللنسبيةمباشوتاننتيجتانالزمنوتمددالحمراءوالإزاحة

ومقارنةهيلروحبينيةميزروساعاتجاماآشعةباستخدامتجاربأجريت

تطابقفوجد،أرضيةبساعةالصاعدالصاروخساعةمنالواردةالإشارة

موسباور،تأثيرباستخدامأينشتينمعادلةمعهائل

اْمامعلاقتينكنظريتينلأينشتينوالعامةالخاصةالنسبيةوقفتوهكذا

تجريبى.اختبارأى

مععكسياتتناسبالطاقة...الضوسرعة*بكثابت=التردد*بلانكثابت=الفدتونطاقة)طما

راجعالحمواءا!زاحةنسميهجى!نجمااطولهزادالفوتونطاقةنقصتفإذا!يهذا،الموجىالطول

.09ص)5(رقممرجعالمولفكتاب
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فليستوالجاذبيةوالزماقالمكانالعامةالنسبةفىأينشتينأدمجوبهذا

قوةأيضأعليهاتؤثربل،الزمنمرورسرعةعلىفقطتوثرالتىهيالسرعة

.للزمكانالمناظرالانحناءأوالتجاذبىلمجالا

زمنهيحملمتحركفكل،مطلقلزمانوجودلاأنهأخرىمرةنوكدوبهذا

ولاالعامةالنسبيةفىلجاذبيتهوطبقأالخاصةالنسبيةفىلسوعتهطبقاًمعه

ظواهرفىالماديةالأجسامبسلوكربطهبدونالزمنجوهرإدراكيمكن

تعالى:قولهنتذكرالزمننسبيةعلىوتاكيدأ،معينةفيزيائية

!صو!،!مهاسنة!الفصربكلمحنديوصاوإح)

البشرىالعقلمنجراتأعظممنواحدةتعتبرالعامةالنسبيةنظريةإن

الكون،إلىالإنساننظرةتطورفىعظيمأدورألعبتوقد،التاريخفى

عنالحجابكشفتعموماالنسبيةأنكما01الفيزياءعلمفىثورة!أحدثت

الثقوببوجودوتنبأت،والمكاقوالزمانالتثاقلىوالجذبالطاقةأسرار

السوداء.

العامةالنسبيةنظريةإن:)91(كتابهفىا10صهوكنجستيفنيقول

مفردةعندينتهىوسوف،العظيمالانفجارمفردةعندبدأالزمكانبأقتتنبأ

داخلمنمفردةعندأوبدأ،كماليعودالكونتقلصعندالكبيرالانسحاق

.أسودثقب

مادةوأى،النجومأحدوفاةعقبيحدثكعامحددةمنطقةتقلصتلو

يظلولنSingularityالمفردةهذهعندستتدمرالثقبداخلإلىست!ى

عندماالأخرىالناحيةومن،كتلتهاجاذبيةتائثيرإلاالخارجف!محسوسأ

فىستعادالمادةطاقأأوكتلةأنيبدوفإنه،الكمتاثيراتالحسبانفىيقخذ
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سوفداخلهمن()مفردةوأىهوالأسودالثقبوأن،الكونباقىإلىالنهاية

مساوٍدرامىتأثيرالكملميكانيكايكونفهل،النهايةفىليختفىبعيدايتبخر

أثناءحقأيحدثالذىما؟العظيمتينوالانسحاقالانفجارمفودتىعلىلذلك

الدنياقبلحدثعماولغزسؤال؟الكونمنجدا"المتأخرةأوالمبكرةالأطوار

علماءعنهيبحثوالجواب؟والنهايةالبدايةتبدوفكيف؟بعدهاسيحدثوما

الثقوبلغزعنالكشفيحاولونفهم،أينشتينبعدفيماالمعاصووقالفيؤياء

أعظمباعتبارهماالكمونظريةالعامةالنسبيةبينالجمعوعنالسوداء،

وبناءالجاذبيأتصفقالأولى،العشرينالقرنفىالعلميةالبشوإنجازات

)أىمليونمليونمليونمليونإلىأميالعدةمنالكبيرالمقياسعلىالكون

حالياالقابلالكونحجمإلىأى:،الأميالمنصفرأ(24يتبعهواحد

بالغةبمقاييسظواهوتتناولالاَخرالجانبمن(الكم)نظريةوالثانية.للوصد

أعلمهوكنجويقول.بوصةالمليونمنجزءمنالمليونمنجزءمثلالصغر

جديدةنظريةعنالبحثهوهدفهإق:أينشتينبعدالعشرينالقرنعلماء

ثول،ول!ولكاث!8!!3لاأالجاذبيةكمتدعىنظريةفىمعأالنظريتينتدمج

لماذالمعرفةنتوقمازلناإننا:الإنسانىالمبدأإلىمشيراًقائلأوششطرد

دقةعلىقيودمناليقينعدممبدأيضعهمارغم.،أتيناأينومنهنانحن

يسميهالذىالهامالمبدأهذالشوحهناالمجاليتسعولاكلها..تنبؤاتنا

تعالى:بقولهوأكتفى،)**(الشكأومبدأالتحديد،عدمالفيزيائيون

23،:الكهف1!الله2يشاأولمإ!فأذلكفالمحلىأن!لش!ءتقلألرو!)

.124

واللاتحديد.ليقينالعدمقرأنىكدستور

نهاية.مالاعندهاالزمكانءانحنايصبحوالزمانالمكانفىفقطةالمفردة"()

)الناشرالمبدأهذاعن67وحتى40ص"الذرىالإشعاعوأسرار"عجائبالمظدكتابراجع)"(

ا.211(المصريةالنهضةمكتبة
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مماوالأرضالسماءبينوسيطخلقإلىمشيراً-وتعالىسبحانه-يقول

تعالى:قولهفىكمافارغأليسالفراغيوكد:أن

11:41!ددمج!ة!أياءسث!ةفوبينيهاوماوالأرولالسموأتاخلقال!؟!الله

مقمسناوماأيا"فهـستةبينيماوماوا!،ولالسهواتكلقناولق!)

"13.:أق!لن!ب

الأيدروجينغازدمالى،النجومبينماسحبإلىيشيوقد"بينهماما"!لفظ

وتجريبيأنظريأالأخيوةالسنواتفىلناظهرتأخرىأشياءي!لىالكونى،

نأعلىالآنيتحدثونالعلماءأنلدرجة،الفلكيةوالفيؤياءالفيزياءأبحاثفى

الثقوبمعالالراغتفاعلوعن(العدم)منماديةجسيعاتيولدقدالفراخ

هوالفراغإن:يقولنان(.إعالروسالفيريائيينأحدأنولدرجة!السوداء

ليستوالكواكبوالمجراتالنجومبينما،الكونفىياساسىاالدوريلعبالذى

الفارغغيرالفراغفكؤةنشأتوبهذا!،،سطحه.علىنجفيالةتموجاتسوى

وأفارغالغيرأوالخواءبمعنىللفراغالقبيمالمفهومعلىن!ائيأقضتوالتى

عرينىفتاْملالنسبيةوتجاربأبحاثعليهقضتالذىاالوهصالأثيوبمعنى

الكونىبالفراغيوحىوالذىالسابقتينالايتينفىب!ينهما؟لامالفظالقا!ىء

!الفارغغيو

بلبالمادةثقطليسملىءالفضاءأناليوبمللعلعاءواضحأأصبحوهكذا

الفيريائية.والمجالاتالإشعاعاتبشتى

معينحيرمنمابطريقةأخرجنالويحدثماذاع!الآنالجميعودتسالى

مطلقءخوايبقىفهل؟ومجالاتيياشعاعاتماديأجسيماتمنمايحتويهكل

وكانالفيريائى؟الفبىاغنسعيهامحددةضفاتذاتفيزيائيةمنظومأأم
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:)23(يلىكماالثانىالفرضبصوابمذهلاًالجواب

المجسيمأنظهرفقد!مذهلأمرالكمميكانيكابظهو!وتطو!تبين"لقد

طبقاًتامسكوقحالةفىيكوقأنأبدأيستطليملاالأليكتوونمثلالدقيق

)ح(الإزاحةمنكلقياسيمكنلاأنهعلىينصالذىالتحديدعدملمبداْ

الأليكتوونكانفلو.كافيةبدقةواحدأنفى)ع(وسرعتهالفضاءفىلجسيم

وبالتالىالصفر،ستعادل)ع(الأليكترونسرعةلأن،المبدأهذالاختلساكنأ

واحدةبقيمةتظلأن(ع)وسرعته)ح(إزاحتهأىالفراغفيوضعهيثبت

مبدأنظروجهةمنلإطلاقاعلىيتفقانلاذكوناكماالأمواتوهذان)الصفر(

1)*(اليقينوعدمالشكمبدأيسعيهالذىايقنب!رجلهاالتحديدعدم

بك=ثابت=)ح(ثىالخطا*ع(إكفىالغطأا

ثانيةجول-34
601!لا63د

تحرككميةقيعةانانحددأيمكنلاأْنناهيزنبرجذكرفغدذلكولتوضح

الدقةن!دمضربحاصلوأن،الدقةبنفسحو!ازاحته(عك)فىرىج!ييم

:)أىصفر=مثلأإليكترونسرعةكانتفلو.بلانكثابتيساوىمنهمالكل

لأن،صفرأأيضأيصبحالسرعةتحديدفىالدقةعدمفإن(ساكن

كانبينما،صفر=صفو*صفرضوبفحاصلوبالتالى،ساكنالأليكترون

الثابت.هذا%نوحيثهيرنبرجلقاعدةطبقاًبلانكثابتيساوىالمفروض

مطلقأبالسكونذرىجسيمكلاىلايسمحهيؤنب!رجميداْفإن،صفراًلايساوى

تعاليتقولهفىحياتنافىاليقينعدممبدأمذكداسبحانهيقويا)"(

23،124ةالكه!1،اللهيشاء231إِ!*لمح!ا!تلكفاول31لش!ءتق!دكولى،

عزرجل:وقوله

134:ألقعان"تتهو18،ولبانفهـلعتد،8ومالمح!اتعسي!ماثضأتد،كانفم!عوما)

-82.للعؤلف)0(!قمالمرجعمغ54صراجح
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الشامل:العامقولهفىوتعالىتباركالحقوصدق

21:الرعد1!مسملا!أبيجرة!ل)

دائبةحركلأفىفهىالذريةالجسيماتحتى،السكونيعوفلافالكون

نستنتجة،وبهذاأثبتناكما

هذاإنحيثكلهاالطاقةالدقيقالذرىالجسيمسلبالهستحيلمنأنه

فكوةأساسالوأىوهذا،أنفنارغم،يهتزسعيتحوكالظووفكافةفىالجسيم

تكونأندقيقةمنظومةكلعلىفيلكويجب،الفارغالغيرالفيزيائىالفراغ

تتولدوأنلابدالفضاءمنصغيرحيزأىأنذلكومعنى..حركةفىدائعأ

إلىيظهرأنلماالآخرأحدهما،يفنىالمضادوالج!سيمالجسيممنأوناجفيه

طاقة:لىإ،تيةاللمعادلةطبقأ!يتحولانكلاهما!ختفىءالوجود

جاماآشعة!يعضادةمادة+مادة

2كس-طالشهيواْينشتينلقانونتخضعالمعادل!وهذه

ىأالمتوسطفىيحدثلاولهذا،فورأيؤولإلناتجالجامىوالفوتون

لحظةكلفىتوجدأنهمنبالرغمشىءاْىنرىولا،شىءيوجدولاشىء،

هذااْنإلا3والإشعاعاتالجسي!ماتأنواعشتىيهمناالذىالحيزفى

التذفيباتنسميهفيماتوقفدووباستموارويرولى،باستعراريتولدالتنوع

أنهايبد!والتىومضاداتهاالمذكورةالجسيماتوأماللفواغ،الصفرية

الافتراضيةالجسيماتفتسمىواحدآنفىموجودةوغيرموجودة

المثلةرأىوعلى،واحدآنفىوتعوتتولدجسيماتإنها،)المحتملة(،

9ء2
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!..تيجىوساعةتروحساعةجسطيماتالفكاهى

نوبلجائزةعلىالحائؤ)،2(عبدالسلاممحمدالباكستائىالعالم!يقول

لا:الفيرياءفى

الدين(إِالميتافيزيقىالتفكيروبيناليومعلمبينتصادمهناكهل)ولكن

وهنا!.متا3لفتكاملفىمعاالتعايشقدرةهووالإيمانالعلمبينوالمشكة

البابسيفتحالذىالحديثالعلمىالتفكيرمنكنعوذيمهامأمثافينورد

:العدممغالخلققضيةمثلأنأخذ.والدينالعلمبينللتكامل

احتعالاًاكلوالقيعةباْنالكونياتعلعاءمنمتوايد!كددأليوميعتقد

مجموصكهاقىتنتهىالكوقطةبأقالقوياهىالكوقفىوالطاقةالمادةلكلافة

دماذافعلاًالصفرهىالكونطةكانتفإذا.التحديد!وجهعلىالصفرإلى

مخلوقالحالةهذهفىالكونفإن،تجريبيأذلكمنالتحققمنالعلماءتعكن

ظهوولقد،الكتلةانعدامخاصيةحالةأى:،الخواءحالة!يشاركعدم،مغ

تقلباتعنعبارةالكوقاقيعتبرجسوراستقراءسنواتعشرمنذ

Quantumكعية fluctuationالمكانفىالللاشيئيةمنحالةوهو.للخواء

الفيؤياءيميزمافإقحالأيةوضلى.زطحنح!ت!5lالعدممنخلقتوالزمان

نأالكونفىالمادةكلافةقياسطريق!كننستطيعأنناهوالميتافيرياءعن

البروفولس!يروختمإء+وجودهاتئبتالفكرةكانتإذاماتجديبىلمج!لنعرف

تعالى:بقولهالكريمللقراَنمشيراحديثهعبدالسلام

بالنيب!3ي!منوالدتيك*للمتقيوث!؟فية،يبلماالحتاب!تلك)

2.13،:البقوتة1
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نسميهفيمامعرفتهليمكنولاالبشويدركهولايوىلابالذىيقمنفالمسلم

)الغيب(.

سوفوالتمو-!التجسيدالكمنظريةخلالمغالفارغغيرفهللفراغ

قأعليناحقائقوالنسبيةفالكمكلا،؟النسبيةبعدعقولنامغتبقىبمايطح

السمواتوبينالكوقفىتعملالحقائقهذه،أبيناأوشسئنانصدقها

بل،عدممغالمخلوقالإلهىالأمرلهذاالتدبيرهذايوكدالذى-وجلعز

تعالى:قولهفىنوعهكانأيأالأمرهذالسرعةالأقصىالحدإلى!يشيو

ألؤ4مق!أر!ا،فهـيوءأليهيعر3ثيألاوص)ل!اللثمماءمنأ!مريدبو!

"15:لسجد!ةا1!!سهودمامعاسنة

أعظمويدأ.1الليريائىالفراض!فظريةحديثأالتجاربأثبتتولقد

الجسيماتخلقعنيتحدثهوكنجستيفنوهوأينشتينبعدالفيزياءعباقرة

YY)!!العدممغالكوننشأة!بالتالى،العدممغلذريةا M)وصدق

سبحانه:فقولهالفوقمبدع-وتعال!تبارك-لحقا

"3فيعو!كلهلىيق!فإنماأمرأقخ!8واذأوألى*فى!لمالللمطأتبديم)

.1711:البقرة1

الأول:الخلقلحظة!كنحديثفىكلف!محمدالرسولوقول

غيوه،.شىءيكنلرلمالله*كان

والتعويجلتجسيداود!امالمحتملةالافتراضيةالذريةالجسيهاتعلىوعلاوة

بيندائعأمتواجدالموجيةأطوالهبجميعالضوءفإقالكونىالفضاءفى

?y N
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.،نعلمكماناقللوسطحاجةدونالفضاءفىوينتشر،والأرضالسماء

Backالكونيةالخلفيةإشعاعيدعىالميكروويفترددفىإشعاعوهناك

ground radiatinلأنه،بانتظامالكونأرجاءكليملا(القادمالبند)راجع

وزادترددهضعفأقبعدالكونهذانشأةمنذومتبقىالماضىمنإشعاع

أى:،كلفن3ْإلىحرارتهدرجة!انخفاضالكوقتمددنتيجةالموجىطوله

مملوءبلفارغاًليسالفراغفإقوبهذا،المئوىالصفرتحتم027

الساعة.قياموحتىالعظيمالانفجارلحظةالكوننشأةمنذبالإشعاع

ليعوجوينزلهاللهيدبرهالذىالكونىالأمرهو:أنواعهبجميعوالإشعاع

دوننهايتهوحتىالخلقبدايةمنذوالأرضينالسماواتبينالفراغفى

بقولهوتحالىتباركالحقوصدقانقطاع

يتنرلمثلهنالأرض!نسمواتسبعخلقالذى)الله

قداللهوآنقديوشىءكلعلىاللهأنلتعلموابينهقالأمر

!:علماشىءبكلأحا!

)الطللأق:12(

212-

http://kotob.has.it



لماضامقإشعا،

متجانسأراديوياًإشعاعأ6591عاموويلسونبنزياسالعالماناكتشف

طولهايبلغالتىالقصيرةالموجاتمجالفىالاتجاهاتجميعمنقادمأ

العلماءبهتنبأوالتىالكونيةالخلفيةإشعاعيسعىالمليمترمنجزءاًالموجى

البيج)الكبوىلفرقعةاأولعظيمالانفجارا.ونظريةالكونتمدداكتشافنتيجة

الحرارةانخفضتحيثالكبيرالانفجارلهذاصدىلإشعاعاهذاوكأن"بان!ج

بدايةعندالسنينبلايينمنذالدرجاتملايينكانتأنبعدمطلقة3إلىالا-ن

الموجى..الطولفىوأقصوتودداأعلىكونيةخلفيةبإشعاعالانفجار

ويلسونحصلولقد01الكونتمددهوالأنالحرارةانخفاضفىوالسبب

منالقادمةالمععرةالأشعةلهذهالعظيملاكتشافهمانوبلجائزةعلىوبنزياس

الماضى.

الاكتشافهذاالأربعينياتفىجاموجورجالروسىالفيزيائىتوقعولقد

واحدةمرةالتجريبىللتحققماطريقةهنالُتكونوأنلالبدبأنهقائلأالمذكور

وتصور..(بانج)البيجالكبوىالفرقعةأوالعظيملانفجاراوقوعمنالأبذيمالى

المكانبدايةعندالعظيمالكونىالانفجارهذاعنالمتخلفلإشعاعاأقجامو

الانخفاضمنالرغمعلىالكونفىيطوفولازالوجههعلىهامقدوالؤمان

المئوىالصفرتحتمئويةدرجة-'0إلىتصلالتىحرارتهلدرجةالهائل

المذكور*،العظيمالانفجارعلىسنةمليونآلافعشرةمناكئومضىبعد

كلهالفضاءفىمنتظمايكونوأنلابدالاشعاعهذاأنجامووتوقعبل

أتىثمالسماء..فىمناظيرناوجهةنولىحيثماالهيئةبنفسىلناويظهر

للمولف01رقمالمرجعمنوقرآنياعلمياالكوقعموراجع*

?Y r
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وويلسونبنزياساكلشفعندما6591عامجامولنظريةالمدهشالتأييد

اتجاهكلوفىمكانكلفىموجوداالميكروويففىالإشعاعهذاصدى

وسيظلالاشعاعهذايزالولاالضوءبسوعةأىالعظمىبالسوعةمنطلقا

مصداقاعظيمأولىانفجارمنالكوننشأةعلىقوةالدلائلأكثرالأبدإلى

تعالى:لقوله

ففتقناهها!،تقا!انتاوالأ،صالسيوات31م!فووأيكالحضيولكلأو)

(03ءلأنبياا1

ونهايةبدايةلهبلأزلياليسالكوقإنهحقا

مرئىضوءمنأنواعهإختلافعلى)الكهرومغناطيسىالإشعاعإنهحقا

النيوتوينو(وجسيماتالكونيةالخلفيةوإشعاعالجاذبيةواْمواجمرئىوغيو

الفراغفىأىالفضاءفىيعرجوالأرضالسماءبينمنتشواكلهالكونيملأ

لسرعةومساويةالشهادةعالمفىعظمىوبسرعةالهىباْموالفارغغير

تعالى:لقولهمصداقاالضوء

يومفىإليهيعرجثمالأرضإلىالسماءمنالأمريدبر!

تعدون!مماسنأألفمقدارهكان

:5()السجدة

الله!بطمدتما
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جعألمرا

الجامعاترابطةنظمتطالذىللعلومالإسلامىالتوجيهمؤتمربحاثأ1-

.م2991أكتوبرفىبالقاهوةوالمنعقدايازهر،جامعةمعبالاشتراكلإسلاميةا

المؤتمر.أبحاثكتابفى35صمنشوروآخرينللمولفوالبحث

أهـبعنوان413وشعبانورجبالأخرةجمادىاْعداداكلازهر:مجلة2-

،40983051صللمؤلفلاالضوئيةالسرعةحسابفىالقرآنية"المعجؤة

الترتيباعلىا211

هـ1414الحجةوذى!شوالورمضانالأولربيعأعداد:لأزهرامجلأ3-

.للودللمؤلفمقا!ت

الثانية(لطبعة)ا(العربىلفكرا)دارللمؤلفللقرأنالعلمىلإعجازوالكونا4-

1991.

النهضةمكتبة.للمؤلف،النو!يةوالطاقةالذرىالإشعاعوأسرارعجائب5-

.2991المصوية

-15591.The Speed Of Light Scientific nac(,emA P 67 August

الحديثالمصرىالمكتب.مترجم.الثانىالجزء-وررنكهاليدىالفيزياء7-

.1645ص

42ص8691السادسةالطبعةدارميو)مترجم(النسبيةثظريةماطى8-

هيئة-الثانىكتابالألف-مترجمجامو.جورج.نهايةبلأبداية9-

.991.الكتاب

.4991لناشراونفسللمولفلقرآقوالعلمابينالزمان-01
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سكبدالمنعمحلمىبحث--للدكتور،الكري!ماْلقراَنفىالرمانىالمنظورا-1

اهـ-)604ايازهرجامعة-الإسلاميةالدعوةكليةحوليةفىمنشورصابر

ام(.869

311الحجةذىعددالأزهرمجلة12- f39(.هـ)يونيو

العامةالمصريةالهيئة:صالحعبدانمحسند.نقيضالكونفىلكهل13-

9791.للكتاب

.mألبناق،بيروت،أكاديميامكتبة-مترجم-أينشتينبعدماا-4

Lunar ghasses, 0791 John Wiley Ly Brian. 1- c

وذىومحوم1413الحجةوذىوشوالرمضانأعدادالأزهرمجلة16-

لحجةاوذىوشوالورمضاقاكلاولربيعبأعدادموجودلردهـوا4141القعدة

اهـ.441

,2991مترجم()الكويت915المعرفةمعال:التاريخعبرالؤمانفكرة17-

.8691الرابعةلطبعةا-لبناقطرابلس،للتوزيعمصرى.الأحدبالكونا-8

ستيفنالسوداء(الثقوبحتسىالكبيرالانفجار)منللزمانموجؤتاريخا-9

.0991لجديدةاالثقافةدار-مترجم-هو؟طج

للنشوالغد)8691(مترجم-عبدالسلاممحعد-والعلمالمسلمون02-

142صلإ!لنواوالدعاية

يئ--.الإ:باللغذبطللمؤلف.الحديثوالعلمالكويمالقرآن21-

.1991-0991القاهرة،للكتابالعامةالمصويةالهيئة

والنش!!-،!باعةدارب--مترجم-كوماروف-الفلكعلمفىطرائف22-

(.)الكويتالمعرفةاءا134العددالجديدمنظورهفىوالعلم،8591موسكو
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الكتالعهه!ا

و!ع-ءالكريمالقرآنقىالعلعىالإعجازمسائللإحدىالكتابهذيتعرض

7-ءالكتابهذاوخيعسبقوقد،لديناالمشاهدالكوقفىالعظمىالسوغةتحديد

!!كأهذاويعدالمثط!،هذافىألقاهامحاضراتوكذلكالمؤلفبهاقامبحوثنمثر

،!علىالمؤلفانكبالتىالرئيسيةوالايةالجلإد...لهذهتتويخاالكتاب-

!بميدبر)تعالىاللهقول8السجدةسورةفىالخامسةا!يةهىدراستها

!؟كانيممفىإليهيعرجثمالأرضإلىالسعاءهنالأموإ

!؟إلأالآيةهذهأسراربعضتتضحولم،!تعدونمعا!شلأألفمقدارهص

!للسوعية-ا!قصىوالحداينشتيننسبيةمبدأحقيقة!ثبوتالعلومتقدم

ءوالأرضالسعاءبينيعرجكونىإلهىأمرإلىإشارةيةالاًوفىاثكونيا-4

ولطيغاالأقصىحدهافىالضوءسرعةتمساوىأنهااتضحجبارةبسرعة

و!-4القوأتىالنصهذاأساسعلىالمبنيةوالحمساباتالمذكورللتف!مميو؟

6.وفوسهكو.والقاهرةمكةفىوعرضهابإجرائهاالمؤلفقامالتىالحسابات

ألا!والأنفسلملآفاقىفى/للهأيات)سلسلةكتب!بقيةالكتابهذاوما

القوأن"الخالدةالمعجطهذهتجددتوكداْجععالعالمأمامدامغةبراهبئ

يريتوأنمقماالأسرارمنفيهاللهأودعالذىالكتاب،البالغةاللهحجة(،؟الكزينم

كا-!...الباحئينخلاصوإلعلماءا-يجهودعنقَاالكشف

11أء!فتيةالسلسلةهذهإنجراجفىبالتوفيقسب!حانهاللهند!حمو

العةوترسني،العظيمالكتابهذاصدقناصعاإبرازاالمسلمين

..+النصيوونعمالمولىنعمإنه،المسلمين

الئاشد

لكلميةلمقفااكَ،دا

3"5"313لم2!21234:هرةلقاا

يمثبم،وو!

لمبملض
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